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ἈΛωσνο, Α. τιθωνα, 

δι σφοος, ἀθὲὶ. 





 οχς τοῦ γὼ Ὁ ος 
ἐήϑ, ᾿ ' ᾿ 

ΟΘΕΡΤΕΜ ΟΟΝΤΒΑ ΤΗΕΒΑΘ 

ΜΊΤΗ ἹΝΤΚΟΘΌΛΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΝΟΤΕΒ. 

ΒΥ 

Α. ΒΙΡΑ ΙΟΚΑΜΑ. 
, ἘΞΕΑΡΕΙΒΊΙΝ ΟΘΕΕΕΚΊΙΝ ΤΗΒ ὈΝΙΝΕΈΆΒΙΤΥ ΟΕ ΟΧΕΟῈΡ 

ἨΟΝΟΒΑΒΥ ΒΕΙΓΟΝ ΟΕ σΟΚΡῸΒ ΟΗΚΙΒΤΙ ΠΟΥΚΕΟΚ, ΟΧΕΟΚΌ 

ΚΑΤΕ ΒΕΚΙΟΝΝ ΟΕ ΤΕΙΝΙΤῪ ΘΟΟΙΓΈΘΕ, ΟΑΜΒΕΙΘΘΕ, ΑΝῸ ΑΒΘΙΒΤΑΝΤ ΜΑΘΤΕΚ 

ΟΕ ΕὔσΒΥ 5.Ηῆοο!ι. 

δον 
Ὑ ὌΧΕΟΒΡ ΤΊ. 

ΑΤ τ Σ ΡΚΕ55 



ἨΈΝΕΥ ΕΚΟΥ͂ΘΕ, Μ.Α. 

ΡΟΒΙΙΒΗΞΕ ΤῸ ΤῊΕ ὈΝΙΨΕΚΒΙΤῪ ὉΕ ΟΧΕΟΚῸ 

ΤΟΝΘΌΟΝ, ΕἘΘΙΝΒΌΚΟΗ 

ὈΕῸ 21 1967 
ἕν, Δ" ᾿ 

δῆς 1γ οε τοῦς 



ΒΕΈΡΑΟῚΙΣ 

ΤῊΣ ἰδχί υϑ64 ἴῃ (ῃϊ5 δἀϊίοη οὗ {πΠ6 ϑερίει Ἵοοῃίτα ΤΠΘα5 

15 ἴα κδη, ψ ἢ ἐαΓΠΕΥ σδγαία! ταν βίο, τομ] τῃ6 ΑΘΒΟΠΥ]ὰ5 

ῬΟΡΠ5ηΘα ὈΥ (ῃ6 Οχίογα {Πηϊνευβιυ ῬΊαθ5 ἃ5 οὔθ οὗ [Π6 ΠῸῪ 

56 1165 οἵ (Ἰ]αββίοδὶ “Γεχίβ. 

ΤῊ [Ιηἰτοάποίίοη οοηίαϊηβ ἃ σαν οὗ (ῃ6 Ὠίβίοτυ οὗ {8 

ὙΒΘΌδη τγίῃ ΠΌμ ἩοηοΥ ἴο (Π6 Αἰὶς ἀταμηα ; ἃ Ὀτίεΐ γόφημηηι 

οἵ ἴῃ6 Ρ]οῖ ; ἃ ἔδιν τϑιηδυκθ οα [ῃ6 αἷπὶ δηᾶ Ἵμαΐδοίεγ οἵ 1ῃ8 

ῬΙΑΥ; δηα 500 ἢ ἱπέοττηδίίοη δρουΐ {πμ6 Μαπιιβοτρίβ, [Π6 β΄ ΠΟ] α, 

1Π6 ἘδΙΠ ΟΊ 5, πα [ῃ6 ποίδίοι δάορίβα ἴῃ [6 οὐ] ποίρ5, ἃ5 

ΒΕΘ Πα ΠΘΟΘββΑγΥ. ΟΥἩ Δαν 5406. 

10 15 ᾿ΠΠΡΟΒΘΙ0]6 ἴο δπαυμπηθαΐα Ποῦα τῃ6 εαϊίοῦβ, 5. Πα 5, 

σοτητηθηίδίοῦβ, ΔηΠα ΟἾΠΘΥ ΔυςΠοΥ 165, ΠῸΠ ἡ ΠΟ56 ΟΥΚ 1 Πᾶνα 

ΤΕΟΘΙ να αϑϑίϑίδησθ ΟἹ Ρᾶρὲ χχνὶ οὗ [πε Τηϊτγοάποίίοη 11} θ6 

ἰουπά ἃ |ἴϑὲ οἵ [Π6 οὨϊβῇ βδαἀϊοπβ οὔ Αθβοῦυ θ᾽ εχίδηξ ρα 5 ἃ5 

ἃ ΜΏΟΪΙΘ, δηα οὗ (Π15 ἀταπηα ἴῃ ρδγίίοιασ. Βεβϑιἄθα [Π656, 

1 ᾶνε 4150 ρίνβη [ῃ68 παπΊθϑ οὗ βουὴβ [ΟΥΥ ΒΟ ῃΟΪατα ΠΟ ΠαγΘ 

ΠΟ ΓΙ υϊΘα ὈΥ {ΠΕΙΓ βυρρεβίοηβ ἰοναγβ (Π6 ταϑίογαίίοη οὗ 

[86 τεχί ἴῃ (ῃϊ5 ὈΙΔΥ, Πα ἴῃ ΤΏΔΗΥ͂ Οα565 αἷἰ8ο ἴοὸ 115. ᾿πίθυρσε- 

ἰαίίοη. 

1 οπβ πᾶῃιδ ἴῃ ΡΑΥ ΓΙ ΟΌ ΑΓ ογα ἴο Ὀ6 τηθητοηρα ῃο56 σου 

Βα5 Ὀδδη ΠεΙρία] ἴο 411} βίῃ δηΐβ οὗ Αθβοῦν]αβ, 1 που]ᾶ θα {Πα 

᾿ οὗ Ν, Ὑγεοκιείη, ηο [ῸΓ ΟΥ̓ΕΓ {ΠΙΓῪ γεατβ ἢδ5 ἀδγοίβα Ὠϊπι- 

561 τηδίην ἴο ΑΘβο νυ ]ι5, ἀπα Ποβα ἰαίεδὲ εἰαθοσαία βαϊτῖοῃ 



ΡΒΕΕΑΟΕ. 

(1891--7), ΜΙ ῥγαίδοθβ δηα σοι ηΑΙΥ ἴῃ τηοάθιῃ Οτεεῖ, 

5. {1]1] οἵ ΠΕΡΙ] συρραϑίίοη δηᾶ ἰπϑίγιοίίοη. Νὸο [1655 1π6]15- 

ΡΘΏΘΑΡΙα ἴο βιἰπάδθηϊς ἴ5 [Π6 [Δοϑίῃν]8 οὐ [ῃ6 Μεάϊοθραση Μϑ., 

ΡΕΡΙΠ5Π6α ἴῃ 1896 Ὀν {Π6 Δ Ποῦ 65 οὗ [Π6 Τιαυγθηίδη 1 ΌγαΥΥ. 

ὉΠΑ͂ΘΓ [ῃ6 διβρίοεβ οὗ της Τί! απ ΜΙΠΙΒΕΥ οὐ ῬΌΌΙΠο Τηβίταο- 

[ἰοη. Τὸ 1ῃ15 Ργοΐδθβου Ἀοβίαρῃο Πᾶ5 σοπίγθαϊβα ἃ ῥγείδοθ, 

οσοηίαἰηΐηρ ἃ {Ὁ]1] ΠΙ βίο σαὶ δηά.' οὐ ἶσα] δοσοιηΐ οὗ [6 ΜΒ. 

Ευτχίμου ἀείαι]5. ψ1}} θα ἐοπηα θεῖον, οἡ ραρθθ χχὶϊ δηᾷ χχ! οὗ ἡ 

τὴς Τηϊτοάποίίοη. 1 5ῃοι]ά δά, ἰμαΐ ἴῃ ἀδθα!ηρ τ (ῃ6 

Ηἱἰβίουυ οὗ 6 Μγίῃ, 1 μανβ ἀεγνεα το δαἀνδηΐαρα ἔγουα 

Ῥτοΐδϑβου 16 005 Τπἰτοάιοίίοπβ ἴο [ῃς Οδάϊρι5 Τγγᾶηηιβ, πὰ 

δα ἵνο οἴμοῦ ΤΏΘΡδη Ρίαγβ οἵ Θορῇοκίθβ, Πθτα ραγίβ οὗ 186 

58 Π16 5[ΟἿΥ αἷθ ἀγαπιαι!ζθα ὈῪ ΑΘΘΟΠΥ 15 γΟΠΡΘΙ ΘΟ ΘΠΙΡΟΓΙΆΤΥ. 

Ἄς 



ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 
δι. ῬΑΤΕῈ ΑΝῸ ΓΟΝΤΕΝΊΞ. 

ΤΗΕ Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας νγὰβ8 Ἔχ εα δὲ Αἰπθηβ ἴῃ 467 8. Ο. : [86 

ἀαία ἰ5 ἤχεά ὃν {Π6 δύοποῃ᾿β ἤδίηβ, ΗΟ 15 σίνθη ἴῃ [ῃ6 Αὐρυμηθηί. 

 νὰβ {ῃ6 {πἰγά ραν ἴῃ {6 ἰείγαϊορυ (αοιεα ἴῃ ἐμαΐ γεατ), ν Ι ἢ 

γγὰ5 ΔΡΡΙ ρτ ἴεν σε ἰῃς Οἰδιποδεία. Ὑπα ῥΪαγβ ψεῦα Λάϊΐος, 

Οἰδίπους, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, ἀπᾷ ἃ ϑεαίγτίς ΡΙΑΥ οα]164 Σφίγξ. ΙΕ 15 
Εἶδαν ἔγοπη {656 πδηγ65 {παΐ {Π6 Ῥ]Ιαγ5 ὑγεῦα 411 σοηπθοίθ--- ΙΓ 

νγὰ5 ποΐ δἰνγαυβ {6 σ456---ἰῃπ ρῥἱοΐ οὗ {Π6 ΠΡΏΤΟΥ ϑαΐγσις δἰζου- ρΊ ες α 

Ῥαϊηρ ἴακβὴ ΠῸΠπι {Π6 βαπὶα ἰεσεηᾶ, Οὗ τῃ6 ἰῆτεα Ἰἰοϑδὲ ῥ]αγ5. τ1π6 

ἐταρτηθηΐβ ἅτ πῃξογίαηδίευ ᾿ηϑ ΡΠ οδηΐ ; ΟἿΪΥ ἵνο ψογἄβ ἀῦα ρσα- 

ΒεΙνεα οἵ 1,αἷοβ ; οἵ ΟἹ ἀϊροιιβ οὐἱγ οἣβ εχίζαςς οὗ ἴἢσες ᾿ἴη65, ΠΟ ἢ 

Βονενεῖ βιυβῆσεβ ἴο 5ῃονν (παι Αθβοῆυ]οβ [Ὁ] οννεα {Π6 βαῖηα ἐγ 10 ἢ 

δΔΌουξ [ῃ6 τηυγάου οὗ 1,ῖοβ δὲ {ῃ6 “πηβοίηρ οὗ ἰῆτεα τόδ᾽ 85 

ΘΟΡΒΟΚΙο65 δἴϊζεγνασάϑ π564 ἴῃ ΟἸάΙ ρου 5 Τυγδηηοβ . ΟΥ̓Π6 ΒΡ ίηχ, 

ἴοο, ΟὨΪΥ ἴτας 1ἰη65 τοηγαΐηῃ, οὴα τἱἸσα]6α ἴῃ (ῃς Ετορβ οἵ Ατὶβίο- 

Ῥἤδηδ5, νυ ἢ116 (η6 οἴ ΠΕΥΓ ραβϑαρο, βυσσεβίηρ {Παΐ ἃ σεγίδϊη β ΔΉ ῸΥ 

νὰ 5 ἴο ΒῈ Ῥουπά ν ἢ “1ΠῸ Βαϑὲ ξειίοσ ουἱ οὗ {π6 Ῥτγοτηδίμαιβ βίογγ," 

15 Ἰηςοσαϑίϊηρ ἃ5 Ὀθδυίηρ οἡ Π6 σΠΤΟΠΟΙΟΡῪ οὗἉ 1Π6 ροει5 νους. ὙΠῈ 

ἀαῖε οἵ [ῃς Ῥγοιηθίῃειβ 15 πποοτίαϊη, θαϊ (Πς βίν]θ, δηᾶ {ῃ6 514 16 Ὁ 

ΡῬτοροσγίίοη. οὗ σῃμοζιβ ἴο ἰδ] ΟΡ 6, 5 ΓΟΏΡΙΥ βυρρεβί ἐῃδὲ ἴξ ννὰβ ἰδίευ 

{Ππδη {Π6 ϑερίει. Α Ῥυσίθβαμα γεΐεγεησς ἴο {π6 Ῥσοπηείμειβ-ία]α ἴῃ 

1Π6 γεαῦ 467 15 ΠΙσΉΪΥ ἱροῦ 16, 16 ΑἊβομυ]οϑ᾽ σσεαΐ {ὙΠΟΡῪ οἡ 

τΠαΐ σι ρ]εςξ Παα Ὀεεη δἰγεαάν νυϊτίθη δηά δοἰθά : ψ Ώ116 [Π6 Δ] ]πϑίοῃ 

ΤΊΔΥ ΡοΪπὲ ἴο. {π6 ἔαςξ {παΐ πΠῈ νὰϑ δἰγεδαν ἴῃ 467 σοῃίειηρ αἰϊηρ ἃ 

ἘΠΠΟΡῪ οὐ {Π6 5ιθ]εοῖ, Απά {Π15 νου δυϊὲ της ἀαίε 46ο--:, οἡ 

οἴου σγουηάβ τηοβί ρόΡΆ Ὁ ]6 ἔοσ {πΠ6 Ῥτομηείῃαιϑ ΠΠΟΡΎ. 

ΤΙ ΠασΠεσ ονίάδηςα (ἀογινεα ᾿τῸπὶ {Π6 ϑερίεμ ἰ[5610 5 ἴο 16 

ςοηΐεηΐβ οὗ 1Π6 ᾿ἰοβί ἱγαρϑαϊθβ 15 θεϑὶ ἀδέίειτεα ἴο 115 ΡΥ͂ΌΡΕΥ ρίασα 

Ῥείονν, ἰὰ ἴῃς Η]βίοτυ οὗ ἴῃς Μγυίῃ. 

1 ΑΕβΟΒυ]ο5 Ρ᾽δοαβ {868 ὁ (ἄγε τοδᾶβ᾽ ἴη Βοϊοιία, Θορῇοκ]θβ ἰῃ ῬΒοΚί5. 

ν 



ΞΕΡΤΕῈΜ ΟΟΝΤΕΑᾺΑ ΤΗΕΒΑΒ 

δ 2. ΗἸΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΜΥΤΗ. 

Α. .ΠΠορ67. 

Ὑ Ποῖ ἂρ ἢταα ραβϑαραβ ΏΙΟἢ σοηίΐδίη τοίεγεησεβ ἰο (ῃ6 ὙΠΕΡ δη 

βϑίοσυ. 

(1) 716 57 οὐ Οἱα,οΊς. 

Οά. 11. 271 [Οάγϑβειβ τγοἰδίθϑ ἢ15 νἱϑὶῖ ἰο {ῃ6 δροάβς οὗ {π6 ἀεδά, 

ΔΑ [6 5Βῃαἄθϑ ἢ νοι 6 Πα] σοηνθίβα]: 

ΞΑΠΑῚ 5ανν {Πα τηοίπεΥ οὗ ΟἸαΙροάδϑβ, Εαὶγ ἘΡιΚαβίθ, ννῆο ψτουρης ' 

ἃ ϑῬγδαΐ ἀεεά [ςτ]π|6] υηνυ τ ηρ ἴῃ ΠΟΥ τηϊηᾶ, νεάάϊηρ ΠΕΥ 500: 

Δη4 Βα βἰαγίηρ Π15 [δίμεσ ψεάαβα με: δηά Ἴογίλευϊίλ ἐλ6 σοαῖς γ»ιααδ 

Ζὲ ξροτυ7ι 10 7162. Βεαΐ Πα τυ ]θα ονεῦ Κδαπηθίδῃβ ἴἢ ἔδιγ ΤΕ 65, 

5 ετηρ οΟ65 ὈΥ ἀδδα]ν σου 5615 οἵ [Π6 σοάβ : Ρυὲ 516 νεηί ἴο {π6 

Βοιιβε οὗ Ηδάδϑβ {ΠῸ βίγσοηρ νψαγάδυ, μανίηρ (16 ἃ ἤοοβϑα οἡ ΠΙΡῊ ἴο 

186 τοοΐ-βεδιη, πηδϑίογεα ὈΥ μοι στιεῖ; δηᾶ ἴο Πὶπὶ 516 ἰεΐϊζ Τ᾿ ὩΥ 

ΜΟ65 δἴϊζεγνασά, 411 {πὲ της Ἐτσίηγαϑ οὗ ἃ πιο πεσ ΔΟσοΙΏΡ 15}.᾿ 

(2) 716 τυαν' αραζηδί 7 Πέδε5. 
144 4. 376 [Αραγηθπηηοῃ, ρῥγαϊϑίηρ Τγάδξιι (6 ἰδίμεσ οὗ 

ΤΙοπγεάθ5, ΞΡΕ ΚΒ]: 

“δ οδηὶς ἰο Μυκβεηδὶ, ποΐ 85 ἃ ἴοθ, Ῥαΐ ἃ βριιεϑὲ ἢ σού κε 

ῬΟΙγΏΘΙΙΚα5, σαί ηρ᾽ 8 ΔΥΓῚΥ : [ΠΕΥ ΨΕΙῈ ΤαΙβηρ γα  ἀρδίηβί {Π6 

ΒΔ 64 [οτίγεϑϑ οἵ ΤῈ Ρ 65, απαᾶ θεβουρῃϊ {Πεπὶ ἴο σῖνε ΡΌΟΑΙΪΥ ΠΕΡ Υ5. 

Αμά {ποὺ [16 πῆξῃ οὗ Μυκεηδὶ] ψγεῦα ψ]Πηρ, δηα Ποαυϊοηδα ἴο 

{ΠΕ Ὶγ Ργάγεῖβ ; Ρυΐ Ζειβ ἰυτηεα {Π6πὶ, σίνίηρ εν} οὔμθη8. Αμά 

 ΏΘη ἰπαὺ νεῖ φΌΠΕ ἔδΥ οὐ {ΠΕ6ῚῚ νὰ , δηα πδᾶ τεδοῃεά τυβῆΥ 

Αϑοροβ ἴῃ ἢῖβ σσαβϑυ δά, {μετὰ ἀϊ4 {π6 Ασμδῖοὶ βεηα Τγάδιβ ἴο θ6 

{ΠΕ ῚΓ πιθϑϑεηρού. Αηάπε νεηΐ δηά ἰουπα τηδὴν Καατηδίδῃβ δαβιρ 

ἴῃ [Π6 Ποιιβ6 οὗ {πε τηϊρηΐν ΕτδΟΚΙε5. Απᾶ Τγάειϑβ ΠΟυΡὮ ἃ 5ίγδ ΠΡ ΟΥ̓ 

ξεατεά ποῖ, δίοῃε διηοηρσ πλὴν Καατηείδηβ, θαΐ σΠΑ]]ηρεα {Ππεπὶ ἴο 

[δαί οἵ βἰγεηρίῃ, δηᾶ σοῃαμπετεα 411 Θα5}}Υ.: 50 ἢ ἃ ΠΕΙΡΕΥ ννὰβ5 

Αἴμεπμθ. Απαᾶ {ῃε Καάπηείδη Κηϊρῃῖϊβ σγεῖα ψτοίῃ, δηα 85 Πδ τὰ- 

ταυτηεά, 5εῖ ἃ βίγοηρ διιριβῃ, Ὀυϊηρίηρ ΗΠ ν γουτηβ δηᾶ ἴνο θα άθβ 

νον Αμά ἐνεῇ οὐ ἴπθηὶ Τγάδιβ Ὀτουρς οαπ|Ε] ἔαία : Πα 518νν 41], βᾶνα 

οη6 ἢδ βϑηΐ Ββοπια δἷομθ.. ᾿ . οραυἱηρ {πῈ βἰσηβ οὗ [ῃ6 ροάϑ.᾽ 

ὙΠῚ5 15 ἃ ΝΕΙΥ βίγαησα βίοτυ, δῃᾷ αὐ ἀΉΠΚα {ΠῸ ἰγαάιτοη Κηονα 

ἔτοση πε Ττιασεάϊδηβ. Ὑγάδξιβ 5 ἔπε ριοίασοηϊδί Πεύα ; Π6 7οἱη5 

1Π6. ἘΧΡε θα Ῥοϊγηεῖκεβ, δηά σαίμουβ δ ἢ ΔΥΙΩΥ ἴΟΥ ἃ ταὶ οῃ ΤΠΕΡΕ5. 

νἱ 



ἨΙΒΤΟΚΥ ΟΕ ΤῊΗΒ ΜΥΤΗ 

Ης ἰ5. βεπὶ οἱ ἃ πιδϑϑασα, ἷ. 6. ΔΡΡδΊ ΠΕ ἃ5 ἃ 5ρΡΥ; ἴο ὙΒΕΡ65: 

σιδοϊουϑιυ τεσαῖνθα ψ ἢ ἔδαβὲ πα βαπιοβ: ἀείεαϊβ ἴπΠ6 ΤΏΘΡΔη5, 5 

ἘΓΕΔΟΠΕΓΟΙΒΙΥ αἰϊδοκεά, αηά ΚΙ115 411} Π6 ἀϑϑδι]δηΐβ θὰ ομθ. [{ 58 ῥτὶ- 

ταϊτἶνα βαναρα [816 οὗ σι ]6 δηᾶ ἀδτίησ; θαΐ [6115 ποι ῃϊηρ᾽ οὗ [86 ννᾶτ. 

(3) 7.ε ἀραΐᾷ οὐ Οἱάῤοιες. τ 
11. 23. 67γ9: Μεκίβίδιβ " σαπα ἴο ὙΠΕΡε5 οὗ οἱ, με ΟΙαϊρουβ 

Βδᾷ (Δ]1ςἢ [δεδουπότος ᾿τηΡ]165 νἱοΙθης 6], ἰο Π15 ἔχ ποθ ταὶ ἔβαϑβί. 

ΝΥ ε 566 {παῖ {π6ὸ Ἡοπιεσῖς Οἰάϊρουβ (ςα] 164 Οἱ ἀϊρο 45) τηδυτῖα5 

ἢῖ5 ποίου απ! ἸρῚγ [αἱ Ιεαϑὶ οἡ Ποὺ ρατ] : [Π6 51η 15 ἀϊἰβεοονεσϑά 

αὐ ογίσθ: ἮΘ τοιηαΐηβ ἴῃ ὙΠΕΡ 65. (45 Κίηρ᾽ Δρρδζβῃι νυ) αηὰ ἀ165 ὈῪ 

νἱοίεσηςθ. Ηδ 5βυῆετβ οθϑ, ναί συ ἰΠπ656 οὐ οἴμεῖβ, σδιιβεά Ὀγ {Π6 

ΕτΤΙΏγ65 οὗ ΠΪ5 ποίου ; δῃηᾶ δ ἰβ ἀν Ὀυτϊεά δἱ 7 λδὖος. 

ΑΒ ἴῃ (2), 50 ἴῃ (1) δῃά (3) γα βανε ἃ ἐπηδαιηθηία!ν αἰεγεης 

416 τοσὴ ἐμαὶ οὗ {η6 Τταρεάϊδηβ. ὙΠΘΙΘ 15 ΠΟ πιρηϊίοη ἴῃ ΗἩΟΙΊΘΥ 

οὗ {6 56! ἰηῆϊοίεά ὈΠηἄηε55, οὗ τῃ6 Θρῃΐηχ, οἵ [ῃ6 ουσϑα Ὡροὴ ΠΪ5 

50η5, οὗ {π6 τησίμα] ϑἰδυρῃίεσ, οὗ Απιροης δηᾶ [βηϊεπθ, οὗ {π6 

Εχρυϊβίοη δηᾶ νψαηάοηηρβ οὗ ΟἸαΙροι5 ; γν 116 Ὡοί σ᾽ σα Ὀ6 1655 

{κα της Ἡοχηδσῖς νεζϑίοη οἵ ἢῖβ ἀθαίῃ δηά Ὀυτγα] μδῃ {Π6 στϑαΐ 

ΒΟΡΠΟΚΙθδη βοθηθ, Ώετα ΠΕ ρᾷ5565 οἷξϊξ οὗ εἰ'ρῃξ ὑηᾶδυ ἀϊνὶηα 

Βυϊάδηςε--- αὐ] Η64 οὗ σῚΠῈ ἀπ δοσερίεα Ὀγ ἴπ6 ρβοάβ, πα ἢΪ5 [οπῈ0 

ὯΟ τηδῃ Κηονβ (ΘΟΡῃ. ΟΙά. ΚΟοΙ. 1586--1666). 

Β. “ΠΩ 1οά. 

(1) Α Ῥηοῖ τεξδγδησα ἰο {Π6 τηγίῃ 5 ἑοηά ἴῃ {πΠ6 “Δ ουκ5 δῃηά 

Παγβ5᾽᾽ (162) δ5 ἔο!]ον8 :-- 

“Απά {πεπὶ Ῥαπεῖα! Αγ δηᾶᾷ ἀγεαα Βαίε]α 5ἴθνν, βοπηα Ῥεΐουβ 

βενεη-σαίεα ὙΒΕΡ65, {μ8 ἰαπά οὗ Καάπιοβ, ΗΠ τίηρ ἴοσ ὑπ6 ἤοοϊκβ οὗ 

ΟΙἀϊροάδβ, (απ οἴ μοῦβ δζοσ ἰδ κίηρ Πθ ἴο ΤΥΟΥ ἰπ 5105 ουδῖ [88 

δτϑδΐ 568- 5], ἔου [Π6 58 Κα οὗ Ηίβης οὗ θεδυΐθοιιβ μα ἱτ). 

ΤῊΙ5 ἸοοΪκ5 ΠΚ6 ἃ Ῥυϊηλτῖνα (416 οὗ ἃ ταϊὰ οὗ ΑςἽομαϊοὶ οῃ ΤΠΒΕΡε5, 

ὑπᾶογ {Π6 Ἰεδθυϑῃϊρ οὗ ῬοΙγηθῖΚαβ, 5 ἴῃ {π6 ΗἩΟΠΊΕσΙς βίοσυ. ΤΠ6 

ΟἿΪΥ {πίηρσ ἰἰ δἀαἀ5 15 ἴπ6 Ἂχρ]]οῖϊξ βίαϊεπχεηΐ {παξ [Π6 οΡ]βσὶ οὗ τῃ8 

ταὶ νγὰβ 5Ρ01} (μήλων ἕνεκ᾽ Οἰδιπόδαο). 

.(2) Τα βατ]εβὲ πχεηϊίοη οὗ τῇς .δ2λζηλ' Ἀρρθαῖβ (1π (Π6 ἔοσπι 

“Ρμῖχ᾽ ἴῃ τῇς Ηεβίοαϊς ὙΠΕΟΡΌΗΥ (Ππα 326). 
586 (Εςμιάμα) Ῥασα {8 ἀδδαϊν Ῥηΐχ, ἀδβίγαοιίίοη ἰο {ΠῸ 

Καδπιεῖοί.᾽ 

νἱὶ 



ΒΕΡΤΕΜ ΟΟΝΤΕᾺΑ ΤΗΒΒΑΒ 

ἘςΒΙάπα, ἰξ πλᾶν θα τϑηγαυϊκοα, τᾶ {πῈ τη οί μεσ οὗ ἃ ἤπθο ἐδ ΠΥ οὗ 

τηοηβίουϑ : {Π6 ἄορ ΟΥΒοβ, δηᾶ Κεύρεγοβ, δῃά {ΠῸ ὙΎΆῬΕΔΕ Ηγάζα, 

δηα ἴῃς ΟΒϊπηαῖτα, απ ΡΗΐχ. 

ς. 2 67, Ἐς. 

(1) Οὐἱαῥοαΐα. ὙΠΘΓΘ 15 ΟὨΪΥ οἠς ἐγτασιηθηξ οὗ {Π|5 ερῖς δχίδηϊ: 

Ῥαϊ Ῥαιβαηΐαβ, ο {6115 δ βοῦηα Ἰβηρίῃ (0. 5. 10) ἔπε Ὑβερδῃ βίογυ, 

Ὁποΐε5 {Π6 ραββαρα ἔτοτὴ Οἄ. 11 [566 Α (1) ἀθον8] συ] {Π6 ΓΟ] οννίηρ 

σοπιπιεηΐ οὐ {π6 ΠπῸ “δηᾷ ,2ογέλεσζί ἴῃ σοάβ πιδάβ ἴὲ Κπόνῃ ἴο 

. ΤΏ Ἶ:-- 

“ον πδῃ ἀϊά (Π6 σοάβ πλαῖζε 1 Κηόνῃ 2 ογΖἠευΐζλ, τῇ Τοϊκαβίε Ῥαγα 

Του ΟὨΠ]Πάγεη ἰο ΟἸαΐρουβ  ὙΠΕΥ νεῖ σε }]γ τΠ6 σμΠ] ἄγε [ποΐ οἔ᾽ 

᾿Ἰοκαβία Ρὰ17 οὗ Ευτυρσαηῃεία.", Αηά {15 15. σοπῆγπηεα ὅν 216 ατίλοῦ 

οΓ ἐλε 2οεηε «ὐλέολ ἐλεγ σα ἐλε “ Οζα οαία.)"᾽ 

ΤῈ» ροϊῃίβ. ουαἱ (ϑορᾷῃ: Ο. Τ. Ρ. χὶ11) ἰμαΐ, 85 Υ δ5 ἄρρϑαΐϑ, ἴἴ 

νὰ5 1π6 Αἰίΐς ροείβ ψῃὴο πηδᾶβ [οἰκαδία {πΠ6 πηοίμεῖ οὗ Ετθοῖκ]65, 

ῬοΟΙνΉΕΙΚαβ, Απίροηθ, δηᾶ ᾿βηθηα: μετα ψγεῦα Του ΡΥΪΏΘΟΙΥ 

Ποιθ65 (α5 ὙΠποίοῃ, ἰγζαηΐς οὗ Ακτήαρσαβ, ἀεβοθεηάβα δοσοσζαάϊηρ ἴο 

ΡῬιίῃμάατγ, ΟἹ. 2. 35, οτὴ ῬοΪγηαῖκα5 [5ε6 Ῥεῖον Ὁ) ῃο ἱἰγαςαά {πε τ 

ἀεβοβηΐ ἴο {πΠ6 Ομ] ἄγε οὗ ΟἹ ρου, αὐ {πεγείοσα ὑγεγα παίαγα Πν ἴῃ- 

ἰετεϑίεα ἴῃ μανίην ἃ ἀϊβδγεης νογϑίοη οὗ [πε Ὀἰσίῃ οὗ {μ656 ομ!]άσθη. Ὁ 

(2) Κἀγῤγία: ὙὨϊθ Ροεῖη, δα ψ Κῆον “τῸπῚ [86 {ταρτηθηΐβ οὗ 

ῬτΟΚΙο5. ((ταβίομηδίῃϊα, Ῥοοῖς 1), σῖνεβ δῇ δοοουηΐ οὗ ἃ τὴθθίϊηρ 

Ὀείνθοη Μεπηεῖδοβ απ ΝΝ εδεῖοσ, ὑΠαγα [Π6 Ἰαϊίεσ ἰῃ {Π6 σουγδβα οὗ ἃ 

ἀϊρταβδδίοη (Ν εϑίου ννὰβ [Ὁ πᾶ οὗ αἰρυεβϑίοη5) ταϊαΐεϑ {ῃ6 βίοιυ οἵ 

ΟΙάϊροι5. ὙΠετα ἴ5, ποννανεῦ, η0 Ηἰπί οἵ ψῇῃδὲ {Π6 βίουυ Πα ἰο] νγᾶϑ. 

Βαϊ ἴἰ 5μονβ 6 νἱάβ ἀπ πβίοη δη νοσιια οὗ {Π6 την τῇ {παῖ 11 5Ποι]α 

ΟΟΟῸΓ ἴῃ {Π6 πλ4]ς6 οὗ δῇ ερίς οἡ {πΠ6 σϑιι565 οὗ {πε Ττο͵δῃ ὙΆΤ.. 

(3) 7 λοδαζά. 

α. 1.655 ἴδῃ νεηΐν [1265 οὐ (15 ῥῬοεπ βυγνῖνα : Ῥαΐ [Π6 Ιοηρεϑὶ 

ἔταρτηθηΐς ΠαΡΡρεΘη5 ἴο βῖνε τιι5 1ῃ6 βδι]δϑί δοσουηΐ οὗ {π6 σαῖβα οὗ 

ΟἸαΙΡοι5, ἃ5 [Ο]]ονν5 :--- 

“Βαϊ [ῃ8 Ππδανβης-Ῥοση γα] ον-Παϊγοά ῬοΪγπεῖκεβ ἢτϑί δεῖ Ῥαείοτε 

ΟἸάϊροάδβ [ἢς ἔδιγ δι νεσ 8016 οὗ ννῖϑβα Κδάπ)ηοβ δῃά αἰζογννασγά Π]1οφα 

τῆς ἔαϊΓ βροϊάβθῃ σὰρ ἢ σνεεῖ νῖηθ. Βαΐ Βα [ΟΙἹα]ρ.], θη Πα 

Κηδν {παῖ 1η6 ῥγεοίοιβ ἰγθαϑυσγαθ οἵ 5 ἰδίποσ [1,8105] ννεῦα βαῖ 

Ῥείοστβ ἢϊπὶ, ἔουι νν! ἢ ἴῃ {πΠ6 ρίθβθησα οἵ Ὀοΐῃ βοηβ υἰἱογεά αἶγα 

οὐΓ565---ηά (ῃς αἰνίηπα ΕΥΩΥ5. πγατκαα ὨΪΠῚ-- [Παὶ ἴΠ6Ὺ 5Που]α ποίὶ 

ὙΠ 



ΗΙΒΤΟΚΥ ΟΕ ΤῊΗΒ ΜΥΤΗ 

ἀϊνίε ἐμεῖγ Βογίίαρε ἴῃ {ΠῚ ΘΠ ννῖβο, θαὲ ὑπαὶ ἡγὰτβ δηᾶ Ῥδίι165 

5που14 θ6 Ῥεινεθὴ ἋΠ6ηὴ᾿ (ΑἴΠεη. 11. 465 Ε). 

ὅ. Αποΐμεου ἔγαρτηδης ἰβ φαοίεα Ὀγ 1Π6 βομοϊϊαβὲ οη Θορῇ, ΟἹά. ΚΟΙ. 

1375, ΜΏΟ σομητηθηΐβ οὐ {Π6’ συγβ6 οὗ ΟΙΑΙρΡΟΙ5 85 [ΌΠΟν5 :- 

“ΤῊΗΒ βίουυ 15 η15. Ετθοκὶθϑ δηᾶ ῬοΙυηθῖκο5, θείηρ δοσαβίοτηδά 

ἴο Ξεηά {Πεῖγ ἔδίΠοῦ [Π6 5Βῃου θυ ΠΠΌΠπῚ [Π6 5δογιῆςα, ομος ποτ ἑοτρεῖ- 

ξα]η 655 ΟΥ̓ στα Ε55η6855 Οὐ ΨΠῃδίανευ σϑιι5α βθηΐ Ὠΐπη {Π6 {Π]Ρ. Απά 
᾿Β6 τϊηκΚίησ μ6 νγὰϑ 5]]Ρ 864, ἴῃ ἃ “ρείυ δηά ἰρῇοῦὶς βρί τὶς ουτϑεά 

{Πεπ|. ΤῊ δυῖμογ οὗ {Π6 11{||6 ὙΠΕΡ αἷβ γθ αἴθϑ 1 85 [Ὁ]]ονν5 : 

ΦΧ ΒΘη Πα πηαῦκεά (ἢς {πσἢ Ρίθοθ, μ6 σαϑὶ 1 ἄόνῃ, δηα 5ραᾷκα 

ΑΙΔ5! ΠΊΥ 5005 Πᾶνα βεηΐ ἴξ ἴῃ ἀδβρίία ! δηᾶ ρύαγβά ἰο Κίηρ Ζειβ 

Δηα {6 οἰμεῖ σοάβ ἐπαΐ ἔμεν πηϊρΐ σὸ ἄονηῃ ἰο Ηδά65 5]αίη Ὀ. βοῇ 

οἴμεσ." 

Ῥαυζέησ ἐορείῃου {Π656 βοδίίεσγεα ῃἰηΐβ ἴῃ {Π6 Ἐρὶς δῃᾶ Ἡεδϑβίοάϊς 

Α965, ὰ 566 : : 

(4) ἴμαΐ ῃ8 νγᾶὰσῦγ οὐ ὙΠΕΡΕ5 5 ἴῃ [Π6 ΘΑΥΙ͂Υ βίου δῇ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ 

βαναρε ταὶά ἀδϑίρηθα Ὁ. {μ6 εχ!]δα ρείπος ῬοΙγπεῖκαβ, οἰθαυν ἴῃ 

ἃ 5ρι:Π οὗ τανεῆσα δραϊηβδί Πἰ5 βισσεϑϑία! δηα τεϊρηϊηρ ὈτΟΙ ΠΟΥ 

ἘΤΘΟΚΙΕ65. 

(6) τμαὲ Ἠεϑίοα μαβ {ῃ6 ἢγϑβέ πιδβηιίοῃ οἵ (Π6 ϑρῃϊηχ, δηᾶ ἰμδί 

8Π6 5 δἰγεδαυν Ἴσοπηβοίθα νυ ὙΠΕΡΕ5, 8ἃ5 ἃ ρεϑδὶ ἀδνουτίηρσ (Π6 

οἰ ΖΕ 5. ; ; 

(Ω) {πὲ ἔς ΗἩοπιεσῖς ἐγα τ! οη 15. 511 συττεηξ ἴῃ [86 Ιαΐοῦ Ἐρὶς 

αϑὲ (Οἰάϊροάϊα ( (1)), νἱΖ. τμδὲ " ΕριΚαβίε᾽ (1δΐεσ " [οἰκαβίε ̓) ἀΪ5- 

ΠΘΟΨΕΙΒ [6 Ὠδίυτα οὗ ΠΟΙ πηδύγίασα ὡΖ οηε6, ἀηα Κι}15 Πουβϑ ΌΚ 

Βαηρίηρ. ; 

(4) ἰμαὶ {ῆς ἰαΐεσ Ερίοβ αβϑίσῃ, δ5 πΠ6 στουπηά ἔοσ {[Π6 ουγ565 

ψ ΒΙΟἢ ΟἸαΙρΡοι5 ᾿πνοκεὰ ἀροῇ 5. 50η8, σοπῃηραγδίνε!υ {γἴνῖ8] δοΐβ 

οὗ ἀἸβύεβρεοί οὐ ἀϊἰβορεάϊεηςε : δηά {παΐ {Π6 σαυῦϑα 1561 15 ἃ ῬΥαυεσ 

ΤΟΥ {Π6 Ὁ πγαΐα8] βίγίθ, οὐ πγαΐααὶ 5] ΐοῦ ; {Π6 Ἰδίζεσ Ῥεϊηρ ἢγϑί 
οΟἰδαυΥ βίαιεα τη ῃῈ ΤεΡραϊά. 

Ὡ. ῥώηιααγ. 

(1) ΟἹ. 2. όν (ἀαἴε 472 8. Ὁ.) :-- 

“ἼΒα5 ΤΠ εβίίην ... - δοηρ ἢ ροᾶ-βοηξ ργοβρουν, Ὀτίηρϑ δἰ νὰν 

ὈΠΙΘΥ τανοῖβα οὗ ἔοσίπηθ δὲ δηοίῃου {{Π|6 ; δνεσ δίηςα {Πῃ6 βοῇ οὗ 

1Αἴοβ, ἰπ πΠ6 μαηᾶβ οἵ [αΐβ, τηδί Ηἷβ δῖ μευ δηᾶ 5]ενν Πΐτη, δῃά 

ΔΟσΟΙΡ ἰϑῃβα τ(ῃἢ6 ψοτά βροκβὴ οἵ οἱά αἱ ΠεΙρηῖ: δηᾷ {πθ 

Ἐκ τ: 



ΒΕΡΤΕΜ ΟΟΝΤΕΑ ΤΗΒΒΑΒ. 

Ετηγβ Ῥεμεὶὰ ἴἴ, δηᾶᾷ δεν Π5 ψναῦ κα βοὴ ὈΥ δᾶς Οἰ ΠΟΙ 5 
βνογάβ.᾽ Ἐν 

(2) Νειη. 9. 40 (ἀαΐε ς. 472 Β.0.). [ϑρεακίηρ οὗ Αἀγαβίοβ δηὰ [15 

Ὀτοίμοσβ, δηά ΑἸηρῃίΐδγαοβ {Π6 βθαῦ, Π6 5805]: ; ' 

“ΤΠΘΥ ψγεσα τὴ]ρ μἰθϑὶ δυλοηρ [Π6 δ᾽ γ- Παϊγθα Τϑδῆδοὶ. ὙΠογεΐοσα 

ΟἹ ἃ {ϊπι6 {Π6Ὺ Ιεα ἃ μοβί ἴο βενεη-σαϊεα ΤΠΈΡε5 οἡ δὴ 11-ουηεηθα 

ΨΑΥ ; δη4 [Π6 5οη οἵ Κύόῃοβ ψ ΗΠ] ηρ ΠῚ5 ΠΡ ηϊηρ᾽ υτρεά τΠοῖὴ ποῖ 

ἴο φῸ ἔουτἢ τόσα {πε ], ΠΟΠΊ65, δἰ θεῖς {ΠῈΥ ψνεσα ἔαϊη, θαΐ ἰο ἀδϑβίϑί 

ἔτοσα 1ῃ6 Ἰουζηαυ. 80 ἴο ἔοσθβθβεὴ ἀδβίγαοι Όη βρεα ἐοσίῃ της Ῥεϑί 

ΜΙ ἀυηλουγ οὗ Ὀτοηζε δα Πούβα- Γαρρίηρϑ: θα οἱ 1516 ηοβ᾽ ῬΔΏΚ5 

{πεν ομεοκαα {πε ὶῚ τεϊαση---Π61Γ Ρ]θαγηϊηρ σατοαβα5 δα [Π6 5ηῖοῖα: 

ἴου βδενεὴ Πιηθγα] -ἢἔσαϑ ϑμαγεά [ῃ6 γόους] ὙναυΎοΥ5 Δ] ΟΩρ ἴΠ6ΙῚ : 

Ῥαΐ ἴογ Απρμίασαοβ Ζειβ οἰοῖς {π6 ἀβερ- θοβοπγθα βαγίῃ ἡ Ἰ ἢ τϑϑϑί- 

1655 πη άοσροῖι, δῃᾶ Ῥυτεά Ὠἰπη δα Πἰβ5 ἤΟΥΘ65, ΕτῈ ἢ ΔΥΤΙΟΥ 

ΒΡΙΓΙ ννὰ5 5Βῃδηη6ά, ρΡίεγοβά ἴῃ {πΠ6 Ῥδοὶς ὈῪ ῬεΥ ΚΙ Πηθηοϑ᾽ βρθαχ. 

(3) ΟΙ. 6. 19 (ἄαίε 468 Β.6.). 

“κνον με ῥγαῖβθ, ψνῃῖοἢ οὔσα Αἀγαβίοβ στρ ΉΕΠΥ ϑραῖκα δἱουᾶ οὗ 

ΑἸρΡΐαγδοβ {Π6 βεαῖ, 50η οὗ ΟἸΚΙ6β, ψἤεη Π6 βαυῃ ἢδα βυνδ!]οννεά 

ὨΪΠ.561 δηά "5 Ὀσίσηϊ βίεβάβ, ὙΠεη ψῃθη (Π6 σοΥΡ565 οὗ ἰῃ8 βενβῇ 
Ῥυτεβ ετῈ σοηϑαπηεα [Π6 50 οὗ Ταῖδοβ 5ρΡ8ᾷΚε ἴῃ ΤΏΕΡ65 {Π15 ψοσά : 

4 τηοῦτχῃ [οΥ [Π6 ἤοννοτ οὗ τὴν ποβί, θοΐἢ ννῖβε ἰῇ ΡσοΟρἤΘΟΥ δηά τανε 

ἴῃ ψδτ.᾿ 

Ῥιμάατ᾽ 5 ανῖάθηςε Π85 ἰηἰογαεβί, ἂ5 ρινίησ [π6 ΤΠαρδη ἰγδάϊ!οη δἱ 

ἃ τηβ δἰπχοϑδέ Ἔχϑοῖν σοηἑθ ΡΟΥΑΤΎ ΜΠ] ΑΘ ΒΟΉ ]ο5. [ἢ {Π15 νϑΎβί ἢ 

οὗ {πε βίου {π6 πιοϑβί ἱπηρογίδηϊ ροϊηΐβ ἀγα {π6 [Ὁ] ονίηρ, ἰακιηρ [ῃ8 

ἴῆτεες εχίγαοίβ ἴῃ οΥάου :-- 

(1) Τα ἀοοίτίηε οὗ {π6 “ΕΔΠΆΠΥ Ἑαΐε": {Π6 ἢγϑί Ἔχρ οἱξ πηθηίοη 

᾿ οὗ 1,4105, ἀηά οὗ {Π6 ογδοὶα οὗ Περὶ ἔοσγείθ!]ηρ {παὶ ΟΙἀΙρου5 5Βμου]ά 

ΚΙ] Π15 δῖ μεσ. Α νον αἰ ἤδγεηΐ σο]ΟυΓ 15 4150 σίνεη ἴο ἐπ6 πχαίιαὶ] 

Βἰδιρῃίεῦ οἵ ἘτθοκΚΙῈ5 δηᾶ ῬοΟΙγΠΘΙΚα5 : Ποσα 1 15. (Π6 Ραηἰβηπηθηὶ 

ὀγοιερλξ ογι Οἱάζῥοιές ἴοΟΥ [Π6 πγυγάσυ οὗ 1.105, οὶ [ῃ6 ρθη ιν ρδϊά 

ῬΥ ἴΠμ6 5008 ἴοσ {πεῖν ἀἸβορεάϊθηςα. 

Δ Βοίμοσυ ΟἸάϊρουβ ἴῃ {Π15 νϑύβίοη ννὰβ8 δὴ 247: 02 {22721.0᾽ ΤΌΤ ΘΥΕΥ, 

νὰ σδῃηοΐ [6}1: ὩΟΥΓ ΜΠ ΘΙΠΕΥ 1,105 ἡηοζεα [ῃ6 Ετίηγ5, Οὐ 516 δοίβά 

οὗ ΒΕΓ ον πηοίϊοι ἃ5 516 οἴΐβη οεβ ἴῃ ἩουηοΥ (1]. 19. 87, 259, 418 ; 

Οἄ. 15. 234, ζς.). ὙΠ6 ψογάβ ἴῃ (1) ἰδοῖσα δ᾽ ὀξεῖ᾽ Ἐρινύς βιιρρεϑβί 
16 Ἰαζίετ. 

Χ 



ΗΙΘΤΟΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ΜΥΤΗ 

ΤΠ Α501ν, ἴῃ ῬΙΠ δγ᾽5 βίου ἴΠ6σΓα 15 ὯῸ πιθηϊίοη οὗ [οἰκαβίε ; δηά {ἢ15 

ΟΠ Β5ΙΟῺ 5 πδίαγαὶ, βεείηρ Πα ἰῃ6 Οάδ 15 ἰῇ ργαῖβε οὗ ΤΠοσοῇ, 

ἰγταηΐ οἵ Ακζαρὰβ (Αρτιρεηίαμ), ΠΟ, ἃ5 γ᾿ 5ανν ἀρονα, ( (1), ἰγασϑά 

15 ἀεβοβηΐ ἰο Ὑμειβαηᾶγοβς βοὴ οὗ Ῥοϊγῃθῖκεβ. Ἐνεη 1ἢ ῬΙηάδγ 

δαἀορίεα {ῃ6 ΟἰΙάϊροάϊα νεγβίοῃ {πὶ ῬΟΙγ παῖ καθ νὰ 500 οΐ οἵ 
Ιοϊκαβίε Ραΐ οἵ Ευτγραηεία, μῈ νου] ἀνοϊὰ ἀνε! ]!ηρ οἡ {Π6 ᾿ποδϑβίιμοιβ 

τηδυτῖαρα οὗ ΤΕΥ 5 δησαβίου ΟἹ! ροι5. 

(2) Τῆς ἐχρβάϊείοη ννὰβ [αϊβά ἴο [41] ἔγοπι [Π6 ἢγϑέ, δῃα νναϑ5 σδυυιϑά 

ουξ [ἴῃ ἀεῆδηςα (πηοΐ ΟὨἹ]Ὺ οὗ ἴπΠ6 56ετ 5 νγαγηϊηρϑ ΡῈ) οὗ πητη]ϑία Κα Ὁ] 8 

Ῥαά οπλεηβ βεηΐ ὈΥ Ζευβ. 

Αραΐη, Αππρῃΐϊαγαοβ νγὰ5 (1 (Πϊ5 1416) βανεᾶ ἔτοτὴ Ὀείηρ 5]αίη ἴῃ 

1η6 Πρῃΐ, (6 βασγίῃ ορβηΐϊηρ ἴο τεσεῖνα πὶ θη [Π6 ρυϊβαετ Ῥογὶ- 

ΚΙγΠΊΘηο5 γὰ85 ἀρουῦΐ ἴο ΚΠ Πῖτη. Οἡ {Π15 ροϊπέ Αββοῆυ]οβ 15 5]εηΐ : 

1ῃ6 ὙΒερδη ψῆο ἢρῃϊ5 ΑἸ ΡΠ ασδοβ ἰ5 [.ϑίμεηαβ (ϑερί. 620). 
(2) δῃά (3) Τὰ Ῥοάϊεβ οἵ {πε βἰδΐη Αὐρῖνεϑ ὑγεσα θαγηΐ οὴ ΤμοΡδ 

5011, ῬΟΙγΏΕΙΚΕα5 ἱποϊαἀ6ά : οΥ ΑἸΠΡἨΪαταοβ δίοηθ 15 τηϊβϑίηρ. ὙΤΠ6 

Ῥοδί ῬσΥο ΌΙΥ τηδϑηβ, πιούεονοῖ, ἐμαὶ αὐ ἐλε σἰαΐγ, οὶ 1π6 5.71 

οϑῖγν, γεύα ὈῬυσηῖ. ὙΠΘ Ρῆταβα ἴῃ (3) ἑπτὰ πυρᾶν νεκρῶν τελεσθέντων 

15. Βατά]ν οἰ ποσνβα ᾿η[6]Π10 1016. ὙΠΕ τεῖμβαὶ οἵ θυσία] το ῬΟΙγΏΘΙΚα5 

566 18 ἴο Ρ6 δὴ Αἰζὶς τηγίῃ. 

Ε. «4τ6εελγίος᾽ σεγοίοι. 

ΤΠΕ ἐταρηηθηΐβ οὗ {πῈ ἔνο ἢγβί ρίανϑ (566 ὃ 1, ΒΈΡΓΆ) δ΄ξ ΠΊΘΑΡΤα 

δηα ἱποοηο]ιβῖνε : ΟὗἩἨ “1 αϊοβ, (μ6 ἢτδί ρΙαν, 811 νγα σδῇ 611 15 ψῇῃδί 

ΑΘΒΟΒΥ]Ο5 Βἰπη561Ὲ βὰγ5 (ΤΠ ΘΡ. 745-55), {πα 'ΑΡΟ]]Ο αἱ Περὶ ΖλγΖεσ 

ῬΓΟΡΒβίεά ἴο [ἴοβ ἐμαὶ 1 ἢ6 παά πο 50η, μῈ 5ῃοι]ά Κεερ ϑβαΐβ ἢϊ5 

οἷν ; αΐϊ ΠοΌμ Ο]ν Πα ἀϊβδορεγεά δηὰ Ῥεσαΐ ὠσαΐζ ἐο ζϊφηδο, 

ΟΙἀϊροάαβ ψῆο 5ἰαν 5 δίμπεσ δηα νεάάβα ἢῖ5. τηοίμεσ. Βαυΐ 

ν ΔΙ Δ 0 ]6 ἸΙρμὲ 15 ἰἤσονη οὐ ἴΠ6 βοῆειηθ οὗ {ῃ6 βεοοηά ρ]δᾶὺ 

(Οἱ ἀϊροιι5) ὈΥ ἃ ραϑϑαρε ἰῇ Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας (γ66--791), ψΒΪΟΙ ταπ5 

8.5 [Ο]]ονν5 :-- 

“Αποϊδηΐξ σαγ565 δα μαγὰ ἴο γθοοηο 116 ; ἀθδαϊν δία ἄοθϑ ποΐ ρᾷ55 

ΔΠΘΥ : ἴῃ6 ῬΙΟΒΡΕΥΠΥ͂ Ονεσρτοννῃ οὗ ΡΊΑϑρίηρ Τη6η 55 1055, δηά 

15. ςαϑδί ονειθοασάᾷ. ΕῸΣ ψνῃδΐ τηδηῃ αϊ4 ἐῃς βοάβ δηά πηδῆ 50 τηδῖνεὶ 

δῇ ἃ5 1 ποῃοιτεα ΟἸἹαΙρου5, γῆ. ἀε]νεγεὰ ΤΠΕΈΡαῈ5. ΠπΠΌΠπι {Π6 τηδη- 

ἀενουτίηρ ρεϑὶ ἢ Βυΐ θη {πΠ6 1Π-ϑἴδισεα πηδῃ σαπηθ ἴο Κπονν οὗ 

Ὧ15 ἔδί] πγαυτίασα, ἱπηραίθης οἵ ἢϊ5 βούσονν ὑ ἢ τηδἀἀδηρα Πρατὶ Πα 

ὙΤΟΌΡΣ ἃ ὑννοίο!α 11]; 15. μαηά, {παΐ δεν 15 ἔδίμεσ, θϑγεῖς μίτη οὗ 
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εγε5 ἄδβασγεσ {Π8ὴ ομ]άτθη, απα ὉΠΟΥ͂ συγθο5 ἢ σδ]]οδα ἀοννῃ οἡ 

Π15 50η5, {παΐ οὔθ ἄδὺ {πεν βῃουὰ αἰνιάθ {Π6 Ππουιϊΐασε ἢ {Π6 

ϑυνογα. ἢ 

ὙΤῊΙ5 νγὰβ υτι θη 467 Β.6., ἥνα γοϑαῖβ δζαγ Ῥίηδανβ ΟἸγτηρίδῃ 

Οἀδ αᾳυοίεά ἀθονε ; δηά ἔπεσε 15 οι ἢΐηρ {παὶ ροϊηΐβ ἴο δὴν πηαΐοσίδὶ 

ἀϊξξγεμπος θεΐννεεη {ῃ6 ἔνο νεγϑίοηβ, ἰη ταρατά ἰὸ {πΠ6 ἱποίάθηϊςβ 

ταϊαϊεά, 51ΠΠρ8ὲὶ ἀἰβδγθησεβ ἔπεσα ἀγα ἴῃ {Π6 βριστὶΐ, 85 15. δίαιται : 

ΡΙπάδΓ 5ρϑακβ δ5 ἐπουρῇ ΤΠ οβϑίην ψγὰ5 ἤοκὶῈ δηᾶ διθιίγαιν, ἢ 

Δἰϊαγηδίοηβ οὗ σοοά δηά 11: Αββοῦυ]οβ ἄννε} 15 τηούα οὐ 1Π6 δοίπδ] 

(ἰα71067 οὗ ἐχοθββϑῖνε ργοβρεγγν---ῃῈ ἀεαρ-ϑεαϊεα ατεεῖς ἔδασ οὗ {Π6 

Εηνυ (φθόνος) οἵ πε σοᾶάβ. 80 ἢξε βαγ5 (Ασξ. ἱόοὸ 564.) " ἀΐβειβε 

1165 ει {Π6 ῬΑ. νγα]1᾽: “ἃ ννῖϑα ἔδβασ. ἴἤγονβ. ονευθοβγά ρατί οὗ 

16 ἰγδαβυσα, δηα βᾶνεβ {Π6 5810 ΠπΌτῃ ἐουπάοτϊηρ,, Ποτα (Π6 βαῖηα 

τηθίδρῃοΥ Μ011 ΡῈ ποίϊςεα 45 ἴῃ ϑ6ρί. 770, που σῇ ἀΙΒΈΧΕΠΕΥ ἀϑεά. 

. ΤΙ Π6 ἀΡρονα ΟΒοσι5 γα Πᾶνα ἃ Ὀτίεῦ βαπηπιατν οὗ τῆς Ιοϑὲ ΟἸδίρουβ.. 

οὗ Αββομυ]οβ, Ἔχδοῖν ἂ5 Ῥσομηδίμααβ (Ρ. Ν. 2ο1--40) ρῖνεϑ ἃ 5 ΓΗΠΊΔΓΥ͂ 

οὗ [Π6 ῥτεοεάϊηρ ΡΙαὺ Ῥτομηθίῃειβ πυρφόρος, ΟΥὙ 45 ἴΠ6 πηιτάογ οὗ 

Αραπιθιηηοῃ 15 ἀγαηγα 4} βυτητη τ ζεά ἴῃ ΟΠοΘρΒοτοὶ (978--τΟ06) 

ΔΑ ασαϊη ὈτθΗν ἴῃ Ἐππηθηϊάο5 (625--35). ΤῊΣ ΟἸάΙρου5, οἰ αυν - 

5βονεᾶ [ῃς Κίησ δ5 {Π6 ν]οιτη οὗ ἔαδίε, βυβίεγίηρ ἃ βισικίηρ' σενεῦβα. 

Ης ἰ5 ἢτβί βεβὴ 85 1ῃ6 βϑαυεῖ οἵ {πε ϑρῃίηχ, [πῈὲ μοηῃουταά οὗ 81}, 

Βαν Ιου οὗ {Π6 βἰαίε δηά [ίπρ: {πε σοπηθ5 (ἢ6 ἀϊβοονεῖν οὗ {Π6 

τηδιτίασα (ρτΟΡΌΪΥ αἰ5ο οὗ [6 μαγάϊν 1655 ἀγεδάξῃ! ρο!]αίοη οὗ 

αὐθέντης φόνος, ἴῃαϊ 1 νγγα8 Π6 ψηοὸ Πεαά ΚιΠ6α 5 ἐδίμοσ [1,4]05) : 

16 η ἔο]]ονν5 ϑυδάθῃ ἄδβϑραῖσ, πηδάηθϑϑ, [ῃ6 561{- ὉΠ πἀϊηρσ, ἀπα [Π6 

αυβ6 ὉΡΟ᾿ Πἰ5 50η8. ΤῊΘ Οἰ1565 816 ἐπικότους τροφᾶς (786) “ υἱϊετοά 

ἴῃ ψτδῖῃ δὲ {ποῖ 1Π]|-σατα οὗ Πἰπγ᾿ ; νογάβ ΨΏΙΟἢ δθαπὶ ἴο βυρσρεβί 

ἐπαὶ Αδβοῆυ]οβ [ον εα {π6 την τῇ οὗ (ῃ6 ΤΠΕΡΑΙά (1η τερατά ἴο {Π6 

εαϊέ56 οἵ {π6 Ὁυ156) ἰΠουΡἢ 6 ἀνοϊάβ της οὐυάϊν οὗ {Πε οἱάευ δβρίς 

Ἐγ τῆς ἀϊρηϊβεάᾶ ννοτά τροφᾶς. ΤΙ 81] [Π15 {ῃεσα 15 ΡΊ θην οὗ πηδίεσιδὶ 

ἔου ἱταρὶς μδῃά!ηρ: τῃ6 ἀατῖκ σῃδάον ἴῃ ἴῃ6 Ῥαςκρστοιυηᾶ οὗ [86 

ἘΔτΆν Ουἴ56, 85 γαῖ θυΐ ραγιν {]Π]16ἀ : (ῃ6 ἢτϑε ]ονν ψΏδη 1 [415 

οἰνίηρ τῖϑα ἴο ἃ βεοοῃᾶ οὐγῪ56, ΜΗ ΪΟἢ 5᾽ ΤΠ] ΥΪῪ Βδησδ Π|κ6 ἃ οἱουά 

ΟΥ̓ΟΥ {Π6 ορεπίηρ οὗ ἴῃς ᾿Επτὰ ἐπὶ Θήβας. 

ΤΠ ζγηῖς οὗ [Π6 συγῦϑε ἴῃ ΑΘϑοθυ]οβ᾽ Οἰδίπους τα Δα ΠἀδΕΥ οΟἰθαῦ 

τοηὶ [6 Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, νἱΖ. “ται [ΠΥ 5μου]ά ἀϊνίἀς {Πεὶτ Πευϊαρα 
ὈΥ 16 ϑνογά᾽ (γ88)., ΤῊ ρῆγαβα 5 τερϑαίεα ἢ ᾿τηργθϑϑῖνα 
ΕΠΡΠαϑὶβ δῃά νατὶείγ. ὙΠῸ ῬτΟΙΠοΙΒ. ἴα “στεσοηο θα ἢ [Π6 
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βνογα ̓  (885), ἔΠΕῪ “μανα δα18] 5ῃδτεβ (907), Ατεβ (51{6} 15 “ἃ 61} 

ἀϊν! ον οὗ σοοάβ᾽ (942). 80 945 ἀραΐῃ, ἄο. 

Αποίμοσ Ηἰηΐ να σεῖ, ΌΠῚ ἔννο ρᾶββαρξϑ ἰῇ ΟἿἿἹ ὈΪαΥ, οὗ νν δέ ΠΊΔΥ͂ 

Βαανα Ὀδθεη {Π6 οἱοβίηρ βοδῆδ Ὀΐ {πΠ6 Οἰδίπους. Βεΐοτε ἘθοΚ 65 σοα5 

ουξ ἰο Ηἰ5 ἄβδίῃ, δἀπιοηρσ 5 ἰαϑὲ ννογαβ ἰ5 {πε οτὺ (ϑερί. 710): “ 760 

ἤγε6 γὲ τὐΉ76, γὲ τϊϑίογς οΓΓ γιζρηζίν ἐἰγόαηις, γε ζυζαθγς 977 ΟἿ 

7αἰλεγὶς λεγίαρε. ΑἸΑ Ἰαΐδσὺ ἴῃ 1Π6 κομμός {π6 (Ποῖα ὑνσα ταρεαΐ 

τῆς 11η65 (977-99, 991--3) “ Οἦ «υοογεῖ "αέε, ρίψ67 ὁ ργίσνομς οί 

οἦ γογαί σλαάς οΓ Οἱάζῤοις." ἀαγᾷξ Εγίηγδ, σογὶΐν ργεαΐ ἐς ἐλ 

22.121.) 

ΎΠ656 δχοϊαηηδίίοηβ ψουα ΡῈ πηθδηϊηρῖαβϑ, 1 ἴῃ {Π6 Ἰοβὲ ῬΙαΥ5 

παῖε μαὰ Ῥεδεὴ πὸ ρζδνίοιιβ δῃηᾷ Ἂχριοῖῖ πιθηίοη οὗ (ῃ6 ἐνύπνια, 

φαντάσματα αῃᾷὰ ἰῃς σκιὰ Οἰδίπους. ὙΠῈ ραββαᾶρὲβ βιρσεϑδὲ {δῖ δἵ 

1Π6 οἴοβα οὗ {ῃ6 ργεοβάϊηρ ρ]δυ, αἰζεσ {πΠ6 ἀβαδίῃ οὗ Οἰδίπους, ἃ ἄγεδηι 

Παά Ρβεβη σεϊαἰβα (ΌὈΥ ἃ πη655ἜὨΡΈΓ, ΟΥΓὁ 16 (Πογιι5, οὐ ΕτθΟΚΙ 65 Πϊπι- 

5610 ρυόθδοὶν οὗ {πΠ6 σῃοβί οὗ ΟἹ ἀϊρουβ (978) ἀρρβϑατσίηρ ἰο ἢϊ5 βοῇ 

(710), σοπβεηηίηρ [6 ουγβε, δηα 5μονίηρ [Π6. [ΕΥΓΡ]6 τηθδηϊηρ οὗ 

{Π6 “ ἀϊνίϑίοη Ὀγ {Π6 ϑινοσγά 1. 
Τῆὰ5 {ΠῈτα Ἀρρϑαῦβ ἃ πηαυκοά ἀϊβδγεηςα θεΐνγεθη [Π6 τα Υ Θδυ]ο τ 

νεύβίο οὗ {86 βίοσυ, ἴῃ {Π6 ΕρΙς αρϑ, δηά (Π6 " πηοσδ!ζίηρ οὗ {Π6 ρῥἱοί’ 

ἴῃ Ρίηάδγ δηά Αδβοῦγυ 5. ΤῊ ἔδηΠΉΠΥ ἐδίε---[ῃ6 ν᾽ ϑἰταιοη οὗ σα 

ΟὨ {Πξ6 βιισοαβϑῖνα σεηθγαίϊοηβ---ῃ6 Δραηἀοηπηδηΐ οὗ [Π6 οὐ οΥ δηάᾶ 

τῆοΥα ΟΠ] ΙΒ πιοίϊνε ἔοσ ΟἸάϊροιιβ᾽ ουγϑα, ἀπϑαϊ 4016. το βοσίοιιβ 

{ταρεᾶν---α͵6, ἃ5 [ατ ἃ5 ψὰ σδῇ 566, πε ἴο {πε τεῆεοίίνεηθβ5, δηά 

1Π6 ἄδερεῦ ποσὶ] ᾿ηϑῖσῃΐ οὗ Π6 ΕΠ -σεηίατγΥ Ροσίβ. ; 

1 5ῃουὰ ΡῈ δά δά, {παΐ ἴῃ [πε νεῖν ἰαϑί βοβῆδ οὗ Οὐσ ρίαν (1οζο-- 84) 

ἃ παν Εἰθπηθηΐ ΔΡρΘδΙ5 ἴῃ {Π6 βίοτυ, [Π6 ῥσοβι δ: τη οὗ {Π6 Ὀατίαὶ οὗ 

ῬοΟΙγΠοΙκοβ, ἀπ ἐπ τάβοῖνα οἵ Απεροηθ ἴο ῬυτΥ Βΐπη, ΜΏ]Π6 [86 

ΘΔ Ιτ συ ̓ ϑθης ΟΌΕΥ5 {Π6 σομητηδηα. Τουρίβ οὗ [Π6 βσϑηυϊηθηθϑβ οὗ 

1815 βοδῆς μανε θθϑη σαϊβεά (Ξε Νοίβθβ) : θαΐ ἴῃ Δ1Υ σ856 {Π6 βἰβϑίειϑ 

ΔΡΡΕΔΙ (862) ἃ5 ΤηουγηοΥβ, δηά {Π6 Ῥυταὶ οὗ ὀοΐζ Ὀτοιμοθῖβ 15 

ΠοΟμἰοΙΡ]αἰθα (1Ο06), ἴῃ [πΠ6 ρατί ψῃ]ο ἢ ἰδ Ὁ ΒΕ] ΟΏΔΌΪΥ σαπαΐηθ. 

1 ΤῊΒ βοβο]ϊαβίβ μετα ἅΤῈ τιβεῖεθβ. Οἱ 710 5080]. Μ' σίνεβ ἐπῸ ἐο]ονίηρ : 
“μ6 Βαά ἀγδαιηθδᾶ τῃς αἰνίβίοη. οἵ ἐῃε Βεϊΐαρε νουἹὰ ΡῈ ΕΥ̓͂ Ὀ]οοάξῃεά, 
ὙΒΊΟἢ. 15 ΒΙΤΩΡΙΥ ἃ Ῥδγαρῆγαβε οὗ [ῃ6 νγοτάβ οἵ Εἴθοκ]εβ : οα 978 μ6 Ἔχρ αἱπβ 
.Οἰδίπου σκιά: “16 τυδαΐξ Οἰάΐρουβ; θεοδαῖιβα ἢ 15 ποὺ οὗ πὸ ναὶ! : {Π6 
ἀπὸ Ῥοΐηξ ΡῬεΐῃρ με εχαοῖ ορροβίίε, μαΐ ἱποιρῃ ἢς ΡῈ ἀεδᾶ 2{ε εϑεγ56 γεΐ 
ζ6ς. " : 
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Ἐς, 1αΐεγ “Ψ675Ζ0715, 

Τε νου ῬῈ Ῥεβιάβ οὔἵστ ριγροβα ἴο δβχδηηῖηθ {Π6 ἔυγΠοΥ ἄδνεὶορ- 

πηθηΐβ οὗ ([η6 ΤΠεΡδη βδίουυ δἱ Ἰθβηρίῃ, Ἔβρεοῖα!!ν δἃ5 Ποη6 οὗ {Π6 τῆτε 8 

σύϑαΐ ΤΒΈΡδη Ρ]αΥυ5. οὗ ΘΟρΠΟΚΙ65 (Αηΐ., Ο. Τγτ., Ο. Κο].), νυγϊτθη δὲ 

ψ  ἄεὶν ἀϊβεγεηὶ ἀδίθϑβ, ἰοσΠ65 Δὴγ ρᾶτί οἵ {πε μοὶ οὗ Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, 

Ἔχοθρί 50 ἔα 85 ἴπΠ6 αιδϑβίίϊοη οὗ {π6 Ῥυτίαὶ οἵἨ ῬοΙγηεῖῖκεβ, Ὀυϊ ΗΚ 

ἰγεαϊβα ἴῃ {6 Ἰαϑὲ εἰρη 11η65 οὗ ΟὔἹἵ ΡΙΑΥ, [οΟΥΠ15 {Π6 {Π6π|6 οὗ {π6 

Απεροηδ. 

Βαυΐ 1 την 6 ψῈ}} ἰο 5δὰὺ {παΐ ἴῇ ϑορΡΠΟΪΙ65 (Π6 ἀδίδι! οὗ 1Π8 

βίουυ 15 Ϊαγρεὶν ναυϊ δα δῃά ἀβνεϊοραά, {Π6 πηοϑὲ ποία] ροϊηΐβ θεϊηρ 

1παΐ ΟἸἀΙρου5 οαγβ65 ἢΐβ 505 [ΟΥ̓ Παδυί1655 ἱηρταϊ πᾶδ δηα ηερ]εἊοΐ 

(ΟΙά. ΚοΙ. 421) ; [δὲ [Π6 σιγϑα σοπηθ5 Ἰοηρ 47767. ἐλδῖγ φιέαγζεῖ, απὰ 

ποί (45 ἰὴ Αδβοῦυ]05) οἡ 16 ἀἰβοονεσν οὗ 15 οὐ βίῃ: ἐπαΐ Πα 15 

Ῥυχῆρα δηά δοςερίεα Ὀγ {Π6 σοάβ, δῃᾷ ρᾶ5565 αὐναὺ 8] ΟΏ6, ἢ ἃ ΠΟΙΥ 

ΡΙαςθ, ππάδυ {ΠΕ ΙΓ Θβρθοῖδὶ συϊάδηςε : δηά {Παΐ ἴῃ ἔνο οὗ {π6 Ὀ]αγϑ5 

(Δηΐ. δῃά Ο. Κοὶ.) πε ἀδυρῃίογϑ ῬΑ ἃ ἰδδάϊηρσ ρατί, Απεροης ἴῃ 

ΡΑΥΓΟυ]ΑΓ Βρεηάϊηρ ΠΟΥ 6, δηά τηδεϊίηρ ἀδαίῃ, ἴῃ (αἰ Πέα] 655 ἴο 

ΓΑ  Π6Γ δῃάᾶ Ῥσοίμεσ. [Ιοκαβία ρυΐβ δὲ οὔςε δὴ δηᾷ ἰο Πεύβεὶ οἡ 1Π8 

ἢγϑί ἀἰβοονοῖν οὗ (Π6 πδίαγα οὗ μευ τηδύτίαρα (Οἱ, Τυτ. 1237). 

ΤΠΗΟ {Πεης οὗ ΕΠ ρΙ 465 ῬΠοΙ ἰββϑαὶ, οὴ ἴἰῃ6 οἴμεῦ Πδηά, σονε β 

ἜΧϑοῖν [Π6 στουηᾶ οὗ Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας : Ῥαΐ [Π6 ἀγαπγαίῖς Πα] ηρ᾽ 15 

80 Ρτοίοιηαιν ἀἰβδγθης ἐπαὲξ Πασα ἴοο ἃ ἀείβι]θα σοιηρατίβοη ψου]ά 

ΡῈ ἀῃρτοβίαθ!θ. ΤῊ ρῥἱοῖ σδῃ Ὲ Ὀτ εν ρίνεη, 85 [Ὁ] ον5. ῬΟΙΎ ΘΙ 5 

15. ἘΕχρεὶ]βδά ὃν ἢϊ5 Ὀτοίμεσ, ἴῃ ἀδῆδηςε οὗ ἃ σοπιραοί ἔοΓ ὙΘΑΥΙΥ δ]ίου- 

παῖ τα]ς, αηα τείασηβ ἢ [Π6 51χ ομἱοβ Ὡ πα Δ ΔΙΙΤΩΥ͂ ἴο βθοῦγα ἢΐ5 

τὶρῃῖβ. [οκαβία δυγδηρεβ ἃ σοηΐούθησα Ὀεΐψεοη {η6 Ὀτοίμοῦβ, ἴῃ 

ἃ ναΐῃ αἰζϊεηρί ἰο βίορ {ῃ6 ψψᾶῦ: ῃ6 ροᾶβ ἀδπιδηάᾶ ἃ νἱοίπι οἵ [Π6 

του] μοι58 1 ΤΠΘΡ65 15 ἴο ψίη, δηά Μεηοααβ βοὴ οὗ Κύθοη ΠΟΡΪῪ 

ἀενοίεβ Πἰτηβα, ΤῊΣ Ὀγοίποῦθ᾽ ἤρῃξ 15 ἢχϑά, δηά [οκαϑία πδαγίηρ 

οὗ ἴὲ βεῖβ ουΐ ἴο βίορ ἴΐ, θαΐ δὐσῖνεβ ἴοο ἰαίθ, δηᾷ Κι}}5 μεύβει! , ΤΠ 

ἴῆγεαε Ὀοάϊεβ δία. Ὀσουιρῃὶ ἴῃ : Απεροηθ 1εδα5 π6 Ἰατηθηΐδίίοῃ : 

Κτδθοη {Π6 πον Κίηρ Ῥδηΐβηθ5 ΟἹ Ιροι5, ογάθυβ {π6 Ῥοάν οἵ ἘτΘΟΚΙΘ5 

το Ὀ6 Ῥυτίεά, [πΠαὶ οὗ ῬοΙγπεῖκαβ ἰο ΡῈ οαϑβὲ ουὔΐ.. Απίϊροπα ἀδῆθβ 

Ἠΐπη, αηα νονδ ἴο ὈΌΓΥ ΠΟΙ ὈγοίΠαΥ : 586 15 [6 4150 βϑηϊθηςβά ἴο 

Ῥαηιβῃτηθδηῖ: [ῃ6 ΡΙΪαν δηᾶβ ψἱ ἢ ΠΟΙ τΤαβοῖνα ἴὸ ΔΟΟΟΠΊΡΔΏΥ ΠΕΓ 

[αἰ ΠΕ Υ ἰηΐο Ἔχῖ]θ. : ; 

ΎΠΕτα 15 σοηϑβί θα Ὁ] 8 βοορα ἴῃ (Πῖ5 βἰκείοῃ ἴογ ἰοπομίησ δηά 

ΧΙΥ 
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ϑεγι Κίηρ ϑἰτπδιοηβ, απ ΤΟΥ ναγεῖν οὗ βοεηθ δμῃᾶ οἴεοί : {ποτὰ 15 

ἜΥΘἢ 5ΟΠῚΘ βαίϊϊσα οὐ {πὸ Αββου δ ΡΥ: Ῥαΐ {ποτα 15 ἴοο {116 

ςοΒούθησα οὗ τηοίΐνε, Οὐ οἰθασ βἰρηϊἤοδηος ἴῃ {πΠ6 βίγασίατε οὗ {6 

ῬΙοΐ, ἴο πιαῖκα ἴξ οσίυ οὗ σοτηρατίβοη ἢ ἴΠ6 Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, ἴατ' 

1655 ἢ ἐΠ6 ΘορΡΒΟ ΚΙ δη Ρ]ΑΥ5. : 

ΑΒ τεραγάβ ἴῃς ἀδβίδι!5. οὔ τπ6 ταγίῃ, τΠ6 ΟὨΪΥ Θ5ϑθη 181 νδυϊδί!οῃ5 

ΟΥ̓ΪΠπονδίϊοης αὐ (ῃδὲ Οἰάϊρουβ δῃά [οκαβίθ' ἀγα θοίἢ ᾿ἰνίπρ νμθη 

1Π6 ἔνο βοὴβ 8411: (μαΐ ῬοΟΙγπεῖκας 15 τ Πν ψτοηρθά, δηᾶ ποί 

ἃ Ὀδηάϊς ΟΥἩ ἃ ἰγβαβοηδῦ]6 τοῦ 6]: {παὶ της οχὶα οἵ ΟΙάρουβ (πὰ 

Απεϊροηθ) Ῥερὶὴϑ αἴτοσ {π6 ἀθδαίῃ οὗ πεῖ Ὀσοίμειβ, δῃὰ 15 ποΐ ἄπε ἴο 

ΤΠετὰ : δηᾶ {Πδΐ [Π6 ΡΥΌΡΠΘΟΥ οἵ ἔῃ ννδηάθγευ πη! ηρ ταϑί αἵ ΚΚΟΪΟΠΟ5 

ὩΘδΥ ΑἰΠδη5 Ἀρρϑαῖβ ἢγϑβι ἴῃ ΕπτρΙ 46 5᾽ ΡΙΔΥ, ὙΥΠΙΟῊ ννὰ5 ἃ ἔδβν γε8διϑ5 

ΔΏΓΟΥΙΟΥ το {πε ΟἸάϊροι5. Κοϊομδίοβ. ἷ 

Τι 5ῃοι ἃ θὲ δἀάβά {παὶ {ῃ6 Ατριπιθηΐ ἴο [Π6 ῬΠοΙηἾβϑαὶ τεοοσγαβ 

16 βίη οὗ 1,δἷοβ ψ Ὡς ἢ σε ἄονῃ [Π6 ουτθα. Ηὖὸ Πδά οδιτῖβά οὔ 

ΟΒΥγϑίρροβ βοὴ οὗ Ῥεῖορβ τοπὶ ΕΠῚ5 ἰο ΤΠΕΡ65, ἀκηονῃ ἴο [Π6 

[αϊμεσ. Ῥεῖορβ Ιοὴρ ἰαπγβηϊεα ἐῃς ἰοβ5 οὗ ἢῖβ βδοῆ: Ῥυΐ ἤθη Π8 

ἴουπα οὐἱξ {π6 ου]ρτῖί, μΒῈ ἱηνοκβᾷ οὐ Ῥϑίοββ {π|5. ουγ56 :--ἰπαΐ 

Πα τσὶ πενεῦ Ῥερσεῖ ἃ 5οῃ ; θαϊ 1 με αἰά, [Πδΐ δε ταϊρξ οὴς ἄδΥ 

τηθδοΐ ἢἰβ ἀθαΐίῃ δἱ ἢϊ5 5005 πο ός, ὄν δξμα : 
Σ .-.....» 

δ.3. ΤῊΞ ΡΙΟΤ ΟΕ ΤΗΕῈ Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. 

ΤῊΒ ρῥγεοδάϊηρ Ρ]Ιαγ5 γγεῦα ὈΓΙΘΗ͂Υ ἃ5 ΤΌΠΠΟΥν5 :-- 7 

71,.αζος. Τιαῖοβ Κίησ οὗ ΤΠεΡῈ5 πανίηρσ ψγοηροα ῬΕΙ͂ΟΡ5 ννὰβ συγβεά 

ΡΥ Πἴπα, τ [Π6 ουτοα Παΐ Πα ταϊρσῃς πανοσ Ρερεῖ ἃ βοη, οὐ ἢ με ἀϊά, 

ταὶ [Π15 βοῇ 5ῃοι!ά σαιιβα Π5 ἀθδίῃ. 

ΤΠῈ ροάβ μεαζὰ {ῃ15 π5ὲ ὑῬσαυεῦ: Αροἱο ἐτῖοα Ρστορμεϑιθα ἴο 

1 Αἷοβ {μαΐ 1 ἢ6 μαά πο β5οῃ, μ6 5ῃου]ά ἱκεερ βαΐβ 15 οἰ : Ραΐ δος 

Ῥεραὶ Οἱάϊροιβ πανεγίῃθ]6β5 ᾿[Πορίηρ ἴο δβϑοαρα ἰαΐα Ὀ. Ἂχροβίηρ 

Βίτη 85 ἃ Ῥᾶθ6 οἡ {πε τηοιιηΐαίηβΒ. Α βῃερμεσά ἴοοκ Πΐτη ἴο (ογίηίῃ : 

Ὧδ νγ»δὰβ τεαζεά {Π8Ὲ 6 δ5 ἃ ῥυίηςθ, ἀϊδοονεσεά ἢἷ5 ἀδϑιϊηθά ἐβίς, Ιεἴ 

. Ὧ15 ΒοΙη6, δηᾷ ἡδδγ ΤΠΕΡ65 τηεΐ ἃ βία ηρΡΟΥ ὙΠΟ δἰίδοκεα ῃϊπ ἴῃ (ῃς6 

τοδα]. ΟἸάϊροιβ ΚΙΠδα Ὠΐπι, ποῖ Καονῖηρ ᾿ἃ ννὰ5 Πἰβ Δίου. 

Οἱάίῥοιε5. ΟἸάΙρΡοι5 ννγεθξ οἡ ἴο ΤΏΘΡΕΒ5, ουηα ἴξ ταναρϑα Όγ {86 

ΘΡΒΪΏΧ, ΝΟ 5]68νν δηᾶ ἀδθνοιτεα [Ποβα παΐ σου] οί δῆβννου ΠΕΓ 

τῖᾷα]6. ΟἰἸάϊρουβ δηβνγεγεά ἴ; [Π6 Θρῃίηχ ἀείδαιϊβα ΚιΠΠ6α Πουβεῖῖ; 

1 ΤἼς ῥαβϑβᾶρεβ ἰῇ Ὀσδοκεὶβ ἀγα οοη)βοίαταῖ, 

ΧΥ 
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1ῃ6 βανίοινγ οὗ {πΠ6 οἷτγ νὰβ τπιδάς Κίησ, δῃά νεάάβα (ῃς χυδθη 

Ιοκαβίβ. Αἱ ἰαϑὲ [ψε Κῆονν ἢοΐ ον} (ῃ6 ψν0]6 ΠΟΙΤΟΥ οὗ ἢΪ5 

Ροβίξοῃ 85 Βυβραηᾷᾶ οὗ ἢϊ5 τηοίπεῦ [ΡΥΟΡΔΌΪΥ 4150 85 βίαγεζ οὗ ἢἰ5 

(αἰ 61] 15 τενβαϊβά : με Ὀ]1η4ς5 ΗἰπΊβε]Γ δὲ οητα ; δηά ἰδίου δ συτβεϑ 

5 50η5 “ἔοσ {πεῖν 1Π-οᾶτα οὗ Ηϊπι᾿ ΜΙ {Π 6. ΡταγοΥ ἡ {Παΐ {πεν 5πουὰ 

αἰν4θ ἐμεῖσγ Πευϊαρα ἢ {Π6 ϑννογαά. [Τῇ πύάδῖγαὶ οὗ {ῃ6 50ῃ5, 

Δα {Π6 ἀεδίῃ οἵ ΟΙἀΐρουβ δηᾶ [Ιοϊκαβίβ, πηιϑὲ μᾶνα Ῥβεὴ (οἹᾶ ἴῃ 

τῃ6 ρίαν, ψμΐοῃ ἐπάἀθα ἢ {κ6 5μδάον οὗ {πΠ6 πηρεηαϊηρ᾽ πχαίΐαδὶ 

᾿“ϑἰδυρῃίεσ οὗ (μ6 Ῥγοίμετϑβ, δηά {Πε [4]] οὗ (ῃ8 τουδὶ Βοιββ.] 

ςἈῈ 815 ροϊηΐ Οὐ ΡΙΔΥ Ὀερβ η8. 

ΤΠ οἰξίζεη5 σδίμευ ἴῃ {Π6 [ογίγεβθα οὐ ΤΠΘΡ65 δἱ {Π6 βυπητηοηβ οὗ 

{π6 Κίηρ. Ἐϊ6ΟΚΙ6Ὲ5 45 {δῖ ΡῈ νἱρ!]δηΐ, ἃ5 ἀδηρεῦ 15 δ μδῃά. 
Α 5οουΐ φηΐεβ, ἢ παν : ([Π6 ΑΥ̓ρῖνα ΔΙΙΩΥ 5. Βεσα ; {Π6 βενεῃ 

᾿αρίαϊηβ Ῥεβεῖ {πΠ86 βενεὴ ρὰΐζεβ. ΕἸἴθοκίαβ αἱΐευβ ἃ ῬΥδυΘσ ἴο {Π6 

δοάβ: δηά 81} ἀεραγτί. [ῬΡτοϊοροβ, 1--77.] 
ΤΠ ΟΒοσιβ οἵ Ὑμέρδη πιδίάθηβ δηΐου ψίῃ Ὀτοκοη ἀπᾶ ἰεσγοτ- 

Β.ΓΙΟΙΚ ἢν οὐ! 65---Ὁ Υε ροᾶβ, βᾶνα 5! {Π6 οἰδηρ οὗ 5}16145 δηὰ 5ρβδῖβϑ ; 

ΟἿ Αταβ, Ζειιβ, Ρ811ὰ5, Ροβεϊάοῃ, Κυρτγίβ, Αροῖῖο ! ΠΕΙρ ἃ5! {πμ6 ἀϊῃ 

οὗ οβαγίοίβ, ῃε βῇονε οἵ βίοῃβ, δῆτιρῃης 5: β0 45, ΓΕΠΊΘΙΏΒΡΕΥ ΟΥΥ 

᾿ οβεγηρ5, δηα ΠΕΡ Γ᾽’ [ὈΡαγοάοϑβ, 78--ι80.] 

ἘτΕΟΚΙΘ5 θηΐευβ, δηα ΤΟῸΡΉΪΥ ΟΠ! 65 {π6 ννομηθη, ΜΠ (ἢγεαΐβ οὗ 

ῬαπΙβῃτηθηῖ. ὙΠΕΥῪ ρΙεδά (μδὲ ἔμεν ἀῇα ἔρῃίθηεά : {π6 Κίπρ Ια 5 

1Π6 πὶ ΚΕΕΡ 51||6ῆςβ, δηα δϑϊᾷβ ἴῃ {πε ὶΓ Ποιης5. Αἰἴτεῦ ἃ ἔξνγ ποτα 

᾿ 5(αγ]6 ἃ οΥ65 ΤΠ6Ὺ βαρ. Ηδ Ὀϊά5 {Ππ6πὰ ῥγδὺ ααϊ είν, ἀηα ἀδρατίϑ 

το’ ἀττδηρα ἴἢ6 ἀεἔδηςσα οὗ {Π6 βενεῆ ραΐθβ. [Ἐρεϊβοάϊοῃ 1, 181-287.] 

ΤΠς ΟΠΒοσα5 5ίηρ οὗ [ῃ6 ΠΟΥΓΟΥΙΒ οὗ νγᾶτ- -ἴμ8 ψγεοῖς οἵ [6 Π1Ρ165 δηπὰᾶ 

Βοηγ65, ἰῃ6 ἤγε, {Π6 βϑἰδιρῃίεσ, {πΠ6 ϑυβετηρ δηα βἰανεῖν οὗ {πε 

νγοιηθη; [Π6 Μψαβία δῃᾶ ἀδϑίγιοιίοη οὗ 411 πϊησβ. [ϑ.ἀβἰτηοῃ 1, 288-- 

374: 
ἘΤΘΟΚΙΘ65 τεΐασηβ, δηα δὲ 1Π6 βαῖῆθ τηοπιθηΐ ἃ ΠΊΘΘΘΘΏΡΘΙ ΠΟΠΊΘΒ, 

τεροσχίίηρ δὲ ᾿βηρίῃ [ῃ6 πδπῖα δηά ἀββογρίίοη οὗ [Π6 σαρίδί 5 δἰίδοῖκ- 

ἴῃρ δδοἢ ρσαίε : {η6 Κίηρ {6115 οἵ ἃ Τπεῦδῃ σμαηηρίοη ἴο βοὴ ραΐθ. 

Αἱ τδ6 βανθηΐῃ ραΐε ἢ6 ἢηάβς ἢἰβ Ῥσοίμεσ ῬοΙγη εἶα 15 βίδιοηδά: 

Ρυΐ δηποιῆσθβ ἢὶ5 τοῖν ἴο τηθαὶ πίη ἴπεσα. [Ἐρεϊβοάϊοηῃ 11, 

Ρᾶτε 1, 375-685.] 
Τῆς ΟΒοτι5 οπμάθανουσ ἰοὸ ἀϊβδαδᾶς ἢϊπ), ἀνε! ]Ἰησ οἢ [Π6 ΠΟΙΤΟΥ 

οὗ βιοἢ ἃ σοπιραΐ ; πὶ τ{π6 Κίηρ, ἰβουρῇ ἢᾳ 5665 ἴπ6 μαηά οὗ ἔδίε, 

ΧΥΙ 
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τεΐιϑεϑ ἴο ὈμδῆρΈ, ἀηά φρΌ65 ουΐ ἰο τηδεΐ 15 ἄοοῃῃ. [ΕΡρεϊβοάϊοῃ 11, 

Ρατί 2, 688--7109.] 

ΤΠ6 ΟΒοσι5 βἰηρ ἃ ᾿γτῖς οὗ ἑοσεθοάϊηρ : {πε δία] συτβα οὗ ΟἸάΙροι5, 

{παῖ 1ῃ6 Ῥγοίμειβ 5ββουά ἀϊνίάς ἐπ Πευϊΐασα ΌῪ {π6 ϑινοτά - ηά 

Ῥοίῃ Ῥε 5ἰαίη Ἐ .-ΤΠΘΥ Ὁτοοά οὐ ἰῃς ἔδιην ἐαία, Ὀυϊησίηρ ἀδαίῃ ἴο 

{πε {Πτὰ ρεηδζαίοη, ἐπα τερεαΐ {πῸ βίοσυ οὗ 1ἷοβ 0 βἰπηβδα δηά 

βιβετγεα ; ΟἹ ρου ΠΟ 611 τοστὴ Πῖ5 Πεῖρῃξ οὗ ρίοτυ, δῃά υἱΐζεγεᾶ 

1886 οὐτ86 ΟἹ δὶβ5 βοηβ--ἰῃ8 οὐτβα πὶ ΠΟ 5141} Ὀ6 {|Π1164! 

[5ἰδϑίπιο 11, 720-91. : 
ΤῊΒ Τ]ΘΘΒΘΩΡΈΓ ΤΕΡΟΥί5 ν]οίοτυ : 41] 15. ΜῈ]] δἱ δὶχ οὔ πε ραΐββ ; θαΐ 

δ 1Π6 βανβῃίῃ---ἰῃς ΟΠμοσὰβ ἰπίεγσιρίβ ἢ αυδϑίοηβ : {Π6 ἰγαρὶς 

{τα σοπλ65 ουΐ : ΒΟ ῥτίηςεϑβ τὰ βἰδίη ! [Ἐρεϊἰβοάϊοῃ 111, 792--822.] 

Τῆς ΟΒοσαβ ταϊοῖςε ονεῦ {Π6 νἱοίοτν, θαξ ἀύα ρπηρεα ἴῃ στίθῖ δἱ 

[Ὡς εχιϊποίίοη οὗ {Π6 τογαὶ ἤουβθ. ὙΠΕΥῪ Ὀτοοά οἡ {Π6 ουτβε οὗ 

ΟΙΔΙΡου5, δηά 115 αἶγα ξ]Π]πηθηῖ. Α5 [6 ἔπηθσγαὶ ργοσβϑβϑίοη σΟΠΊ65 

Πρδτ, {ΠΕΥ Ὀυτγϑί ἰηΐο Ἰαπιοηϊδίϊοη-- -ηα ΡΥ ἔογ {Π6 Ῥεϊεανβα 5ἰβίειϑβ 

ΜΏΟ ΦΌ]Πονν τπ6 ἰταῖῃ. [ϑιἰδϑίπηοη [1], 823-47, [ο]ονεά Ὀγ ἰγτὶς 

Ἰατθηΐ 848-6ο, Δηἃ δπδραβϑίϊς βοηρ οὗ ρἰἰγυ, 861--74.} 

ΤΠΘη [Ό]Πονν ἐπε αδἰϊεσηαία Ἰαπηθηΐβ οὗ {με ϑἰβίοσβ, {π6 Ὁ σι5 

ΔΏΒΘΥΙηΡ᾽ ΕΔ Οἢ Ἰ ἃ ᾿γτῖς βίδηζα : Ὀθυνδ Πηρ [Π6 ἔδία οὐ {Π6 ῥυίησαβ, 

16 συγβα οὗ ΟΙάϊροι5, [Π6 στίεξ ἰο (ῃς οἰΐγ, [Π6 ΠΟΌΪῈ νγαυγίοτθ ἀθδά, 

{Π6 ἱταρὶς οἷοβα οἵ με βίγέε, [Π6 σαΐῃ δηᾶ [411 οὗ (ες Ηοιϑε. [Κομμός, 

Ρατέ 1, 875-956.} 
ΤῊ ὕνο 5ἰβίεβ ἴδ Κα ὉΡρ ἴῃς ἰαιηθηΐ ἴῃ δηρῃοηδὶ ᾿ἴπ65, Δηςροηα 

Ῥενν δ! σ᾽ ῬΟΙγΉΕΙΚΚα5, [βθης ΕτθΟΚΙ65. [Κομμός, ρατί 2, 957-1οορ.] 

Α Βεογδὶα δηποιησαβ {παῖ {πε οἰ Πᾶ5 τεβοϊνεά Ἐτεοκὶθβ 5411 θ6 

ἄυ]γ Ὀυτίοά, ῬΟΙΥΠΕΙΚΟ5 (85 ἃ ἰγαϊζοσ δηα σε 61) οαϑὲ ουἱν ψἱπουΐ 

ἔχθογαὶ τἰΐϊεβ. Απίροπα ἀεδῆςβ 1Π6 ογάευ; δηά ἴῃ βρίίε οὗ {πε 
ΒΘτα 4᾽ 5 τοιηοηβίγαηςθ, το πηδῖ8. πηβμακεη. [Ἐρεϊἰβοάϊοῃ Ν, τοιὸ-- 

1οκδ.] 

ὙΠ ΟΒοῖιβ δῖα αἰνι ἀθά : Πα ψ ἢ 5πΊ6η6, ἕο Πονν [Π6 Ῥοάγν οὗ 

ἘΤΘΟΚΙΕΒ : Βα], τ Απζίροηθ, [Π6 ὈΪῈΓ οἵ Ῥοϊγῃβῖκεβ. [Εχοάοβ, 

- 1ο59-84} ᾿ 

δ 4. ἘΕΞΜΑΒΚΒ ΟΝ ΤΗῈ ΠΒΑΜΑ. 

Ἐαγῖν «αέθ ἀγα δἰνεβίζοϊέν οΥ ἐλ ἄγαηεα, (4) γι ροηιογαΐ τοδθ»6. 

ὙἼΠῈ Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 15 8Δῃ ΘΔΥ͂ν ΡΪαΥ, ρσό δ Όὶν (ῃς Ζλϊγα οὗ 1ῃ6 

τσ γ-ἴῆγεα δχίδηξ Αἰς ἐγαβεάϊεβ ; ἀηπᾶ 1ξ 5ῃονγβ ΠΊΔΩΥ πιᾶυῖκβ οὗ 

ἌΕΒΟΗ. 5.6.1. ΧΥΪΪ Ρ 
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(ῃ6 φβαυθογ βδίαρε οὐ [πῈ ἄγαπια, ΠΘη ἃ ῬΙΑΥ ννὰ5 στδίμου ἃ ᾿ἰγτὶς 

Ραρϑδηΐ [δ ἃ βίαν οἵ μυπίδῃ Ραβϑίοη δηᾶ Ἵμαζαςίευ, δηᾶ νῃεη 

1Π6 {Ππεπὴ8 νγὰβ5 στδίῖῃεσ ἃ βἰηρὶε βἰγκίηρ ἱποίάθης Πα ἃ ρὶοῖ οὗ ὁ 

ἰπίπΠσαίε σοηδίγασίίοη, [Ιἢ 115 ΡΙαΥ ἴπθτα ἀὺα ΠΟ ἤΘτα τηοσα ἴπδη 

ἵννο δοίουβ γεαπίγεά: ἔννοὸ βοαῆεβ σοηβίβί οὐ ἀϊδίοσιια Ὀεΐνγεε οὴδ 

δοίοῦ δῃά {Π6 Ἅσῃοΐυβ: Πδ]Υ {Π6 Ρ]ΑῪ 15 ἴδκεη ὉΡ ὈΥ ᾿ἰγτῖς 50ηρ5 

ἤοτ {Ππ οτομαβίγα ; δηᾶ 1Π6 ΒΟ] ὲ δοίΐοῃ, εχοαρί {π6 ἔπποσαὶ ρτο- 

ςαβϑβίοῃ δ {με εηά, 15 ο΄ πε βίαρε, δῃηὰ 15 τεϊδίεα ἴῃ ἕμτεα βυσοασβῖνα 

506η65 ὈΥ͂ ἃ 5ΡΥ͂ ΟΥ̓ ΤΠ ΘΒΘΏΡΈΓ, δηά ἴῃ {πε ἐουτίῃ ΡΥ ἃ μεῖδ]ά. 

10 15 οὑνίοιιβ, πὶ {πε656 σοῃβίἀδγαίίοηβ, ἃ5 ΜῈ] δ5 Ποπὶ {Π6 

βκεί ἢ οὗ (πε ρἱοί βρίνε δῇονε, ἐπί {πε βοῆεῃης οὗ ἴπ6 ἄγατηδ σουἹά 

ῃοΐ Ὀ6 οἴπεσ [ἢ βθνθθὶυ 5 ΠΠΡΙ6, γε Κηον (ὈΥ 1Π6 δνϊάβηςς οἵ 

1Π6 ἸΙοβί ΟἹ ἀ!ροι5) {παὶ {Π6 ὑνοὸ Ὀσοίμειβ τησϑδὶ αἷς ὈΥ δας οἱ οἶδ. 

Βαηά ; δηά ἐς “" ϑερίεπι᾽ [6115 [ῃ6 βίογυ ἴῃ ἴῃτε β' πη ρὶα βοθηθβ : (1) 

18ε ἐἀϊησϑ {πΠαὲ [Π6 ἴοα '5 σουλδ ; (2) [πε πδηιε5 οὗ {Π6 βενεὴ Ατρίῖνα 

ομϊεΐβ, ἰῃ8 ἀενίοεβ {86 ὺ Ῥθαῦ θὴ {με ῖγ 5816] 45, δηᾶ [π6Ὲ ὙΠΈΡ δῃ 

ἙΠδηηρίοηβ Ετθοκὶεβ δρροϊπίβ ἰο πιεεὲ ἐπεπι; δηά (3) {86 Ῥτϊεῖ 

Δ ΠΟυποσπηεηΐ οὗ ΤΕ εϑ᾽ νἹοΐοτυ δηα {Π6 ἄεαίῃ οὗ {π6 ἔνγο ῥυίης65. 

ΤΠΘ ΓἈΠΉΠΥ εὐῖϑα ἰ ἐπάεα- -ὈΥ {πε εχιϊποίίοη οὗ [μ6 ἔα ΠΉΪΥ : {Π6 

“ΒΕΓ 15 τοσοηο!! θα Ὁν τῃ6 ϑινψοτγα. [Ι{ 15. 411 ἔοσεβθεϑὴ ἔγοπι {Π6 

ἢτβί: {Πεγα ἰβ Π0 πησογίαϊ ηγ, Π0 σμδηρα οὗ ρυγροβθ, ΠῸ 5ΓΡΥΙΙΒ6, 

ΠΟ 5ίΓυΡΈ 16 : 5111] 1655 15 [Π6ῦῈ δΔηγ βομοηηίηρ οἡ {με ρατί οὗ ΕἴθοΚ 65 

ἴο ἀνοϊὰ ἢῖ5 ἔδίβ, οὔ δὴν βυβι ἀϊατυ ἱπέεγεϑί Οὐ σμασδοίειβ ἰο αἰ νευϑι ἔν, 

1Π6 51}0Ρ016 ἰεχίασγα οὗ [Π6 τηδίῃ βίοτυ. Τὴ σηγτῇῃ 15 β'πρΡ]6, δῃηᾶ (6 

ἄτατηδ τλδτοῆε5 βίγαῖρἢξ ἴο 115 φΌΔ]. ' 
(Ὁ) .,»κ, ἀφίαζίξ. Ι 

ΤΠΘ 58Π16 5: ΠΡ ΟἿ ΕΥ̓ 4150 15 ορβεσνδθϊα ἴῃ {Π6 πηδδηβ ν᾽ ΠΘΥΘΌΥ {Π6 

τηδίη ἱποίάεηξ, [ῃ 8 πεῖ οὗ {ῃ 6 ἔνψο Ὀγοίμοῦϑ, ῖ5 Ὀσουρῃς ἀρουΐϊ. ἘῸΓ 

ναὶ 15. ἐῃῇς ροβι(οη οὗ Ἐτεοκίεβὶ Ης Κηον5 [5 δ μευ᾽β συῦβα 

(6ς 5) : ̓ηάεεα {π6 πγαϊάθηβ γγῆο ἔοσπι ἔῃ6 ΟΠοσιιβ 411 Κπονν ἴἰ (789) : 

ἴε 5 ΤΑ ΠΏ ΠΠ1ὰγ ἴο {Π6 εἰν. Ηδ σαηποῖ θ6 ἀθάνατα ἰμδὶ ἰΐ 15. 15 

Ῥγοΐμεσ ψῃο Πὰ5 Ὀτουρῃῦ {πΠ6 Ατρῖνα δύηῆγν, δηά [δὲ με 15. σετίαϊῃ ἴο 

ἴακα ἃ ἰϑδάϊηρ ρατί ἴῃ 1ῃ6 δἰίδοκ: με Κηονβ {παΐ {π6 Ἰβαάθιβ δα 

δόσε: (42), οἵ ΠΟΙη δδο ἢ Ψ1Π ἀ5581} ομβ σαίΐς (56). Υεῖ Βανίης 

Δ ηουπηοαα (283) {παι μα ΗἰπΊ561 11] θῈ οπς οὗ πε βενεὴ ἰεδᾶάεγβ οὗ 

ἀεΐεηςο, αηὰ μανίηρ σβοβεη ἴῃς οἵ εῦ 5ῖὶχ Ὑμεθδη5, 6 δρροϊῃίϑβ ἴΠ6856 

β5'Χ Οὔβ ὈΥ οἠδ ἴο ἔδοαβ {πε δἱὶχ Ατρῖνα ἴοαεϑ ΟΠ [Π6 ΠΊΘβϑθηροῦ ἢγϑί 

ὨΔΗ165---(ΠΟῸΡ ἢ ΔΩΥ οἠδ οὗ {Π656 ἴοεβ δα πηὶρς ΠΙπ1561 Πᾶνα σἤοβεῃ 

ΧΥΤῚ 
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ἴο εποοιηΐοι 8η4 50 Ἔβοδρϑά {πὸ αίε---ηᾶ ἢθ τεβεῦνεβ {Π6 βενεηίῃ 

σαΐε ἴογ ἢἰβ ον ροβὲ ψῃθη ἴδ ννὰ5 οὈνίοιβ {παὶ ΡΟ ΠΕἶ Κα 5 πγιϑὲ 

Ῥε Πῖβ ἴορα. ΑἹ]! (ῃ15 παῖνα διζδηρειηεηΐ ἰβ ἰὴ ΠαυΠΊΟΩΥ ΜΙ {Π6 

σμδγδςοίεσ οὗ [ῃ6 ρορυ]αγ ἰ816 δηᾶ {ῃ6 βαυῦν ἄγατμηδᾶ : ἴἃ βυβῆσοθβ {Παΐ 

ῬΟΙΥΠΏΘΙΚΟϑ᾽ Πα ΠΊ6 5μου]α ποῖ μαννα Ῥεεη πηεηςοηδά {1] ἘΠ ΟΚΙ65-- - 

ΠΟ Πᾶ5 ἀβοϊαγεά ἢς ν1}} δοὲ δ5 οὔβ οὗ {ῃς βενβὴ ἀείεῃάεγβ--- Πα 5 

ἀεβραίομεά Ῥεΐοτε οὖσ δύῦεβ 1Π6 οἴου 5ὶχ [0 ἐπεὶγ ροβίβ, Ὸσ τ1ι5 ἴὸ 

δεοςερί (15 βοιηθνῆδί [τ81] οοϊποϊάδηςε 85 {πΠῈ Ἡδηά οἵ δίς, Ὀπϊηβίης 

[ῃς Ὀτοίμοῦβ ἰορϑίμογ, ἴο {86}Γ τηθία41 ἀδβισγαοίοῃ. 

(ο) 7116 ]αεέ ξεθ716. : 

Ῥειῆαρβ αἰθὸ νγὲ ΠΊΔΥ ἰγᾶσα 51 ΠῚ1181 ΟΠδτδοίου ϑεῖοβ ἴῃ (6 τδίμοΥ 
ΒίΓΔ ΡῈ 5οθηθ ΜΕΙΟὮ οΙο565 {Π6 ρίαν. Αἰἴΐζεσ [Πε ἀἄδβδίῃ οὗ {πε ρυίπςββ, 

1ῃΠ6 Ῥοάϊεβ αύὰὲ Ὀτουρῃς ἴῃ, πὰ (1Π σοηοΥ ΠΥ ἢ τη6 πηϊνοῦβαὶ 

αταεῖκ ᾿ηϑιϊηςε) αῦα Ῥθννα]δα Ὀγ {Π6 ἴννο βἰβίειβ ἴῃ ἃ Ιοῃρ' δη!ρμοηδῖ 

Ἰατηθηΐαίίοη, ἰἢ6 ΟΠοτα5 δὲ βίαϊεα 1ῃΐθγνα!β ἰηϊεγροβίηρ Μ] σγτη- 

Ραϊῃειίς βδοῦσ. ὙΤΠε οὔδοῖα ἰ5 {11Π]16 : {π6 ἰτασεαν 15 ονεῦ : δηά ψῈ 

εχρθοΐ [ῃ6 5818] οἴοββ, ἴῃ 50ΠῚ6 ῬΈΠΘΙΑΙ ρδίῃθίῖς πηαχὶ ΠΊ ΟΥ̓ ΤΉΟΓΆΙ : 

Ῥαξ γα μᾶνβ ἰηβίεδά δὴ δἀαιείοηδὶ 5μοτέ βοθπα οὗ χαϊΐα Ἔχοθριίομδὶ 

σΠασδοίοσ, Πασα (45 ἔῸΠ]γ ἀεβουθεᾶ ἀρονα ἴῃ {Π6 δοσουηΐ οὗ {πε 

ῬΙοΙ) [Π6 τνδι!ηρ᾽ 15 ᾿ητεσταρίθα Ὀγ {π6 Ἡ γα] ἐοσθ: ἀἀϊηρ [Π6 ἤιηογαὶ 

οἵ Ῥοϊγηεῖκεθ. Απιροης ἀεῆςξβ (ἢε ογάεγ: δηὰ {π6 Ὁμούαβ. ρατί 

Ἰηΐο ἔπνσγο, βα ἢ Ὁ] ονηρ οηα ὈΙΈσ, ἢ οἠα 5ἰϑίεσ. ΤῊ βίγδηρθηοθ55 

οὗ [Π6 βοβῆβ Ἴοηβίϑίβ ἴῃ {Π15, [Πδΐ [ἃ Ιβανεὲβ δὴ ἱπηργαβϑίοῃ οὗ {Π6 
ΨΠΟΙ]6 βίογυ Ῥεϊηρ υηβηϊβϑηθα, ΤΠ ΠΗ] πιεηξ οὗ {Π6 ουτθ6, απ {π6 

εχιϊηοίίοη οὗ ἐπε τουδὶ δηᾶ βἜ ΠΥ τασα 15 πΠῈ πδίυτσαὶ ἐπα : θα ἃ πεν 

ἸΓΟΌΡ]6 41|565, ἰγεαίθα ἴῃ [Π6 ϑβἰκείοῃϊθδέ τηδηηθυ, νΪο ἢ (να δε) 

Ἰηἰγοάσοαβ ἃ ΠΝ βίγαροίθ, απ ἃ παν ἱγαρσεαν, ψμεγεοῦ [ῃς ᾿ἰβϑαβ 

816 υ5ὲ Ξἰατίβα ΕΥ̓͂ ΑΠτΡΟΠ6᾽5 ἀεῆἥδηςο, αηᾶ {Πδη εἴς μαηρὶηρς δηά 

“ἀηΒοΙνεα. ΤῊΪβ ἀεξεοξ 15 50 ΞΙΣΟΩΡῚΥ ἔδὶξ ὈΥ ΠΊΔΩΥ 5. Πο]Αγ5 (5. 86]], 

Ὑγαβίρμαὶ, ες εἴη, Ρα]ον, ἅς.) {πδὲ ἔμεν ἀγα ἱποΠπεά το ἑμΐηῖκ (ἢ ς 

ΨΉΟΙΪα Ιαϑὲ βοθῆθ (1οιο- 84) ἃ ᾿αΐεγ δά ἀϊομ, ρεῦῆαρβ τσ τεη (1π 

ςοηδεαθδηςα οὗ ΘΟρΡΒΟΚΙ6ϑ᾽ Απίροης ὕνεηιγ - οἷς γεδῖβ ἰαἴεσ Πδη {8 

ϑερίβθῃ}) ΟΥ̓ ΞΟΠΊ6 ταν βαῦ οὗ [ῃ6 Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας εῇϊεγ {πε ροει 5 

ἄεαίῃ, ὙΠΕτα ἴβ σου ηΥ βοιποιἷπρ ἴο θα βαἱά ἔοσ (μ15 νίδθυν ; Βαΐ 

ἴξ νγα ἄο ποῖ ΡῸ 80 ἴδ, δ8 1 [Π1Κ νὰ περά ποῖ, δ Δὴγ σαΐβ γγ τηϊτιβέ 

ἢηάᾶ, ἴῃ {π|5 ουτέ δηά ἱποομηρ!εία σοηοϊϑίοη ἴο {Π6 ϑερίεπι (ἀπά 

ἴο {Π6 {ΠΠ060)}, ἃ σατίαϊη παΐσεοίέ οΥὁἩ στα αἰ γ οὗ σοηδίγαοίίομ, νν]Οἢ 15 

ῬΘΙΠΔΡ5 παίυγαὶ ἴῃ ἐπ βαι]ν ἄαγ5 οὗ (ῃ6 ἄγαϊηδ, δῃᾷ ν Ἐς ἢ 15. σοπι- 

ΧΙΧ Ὀ.2 
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Ὀϊηδα ἴῃ {Π|5 ὈΙΑΥ (45 ἴῃ ϑυρρ!οεβ δηά Ῥείβαθ, ἐπουρ ἢ 511} πλοτα 

ΤηΔΥΚΟαΙν Βετο) ἢ ἃ βαστηρ δηᾶ τηδρηβοθηΐ ροείγυ, οὗἉ ᾿γτὶς 

ΙΒΟΠΡ δηά ὄνθὴ τόσα οὗ βἰσικίησ ἀτατηδίϊς βρεεοῦ, {παΐ βϑϑῖῃ ἴο 

Ῥεϊοηρ ἰο ἃ Πίρθοσ ἀδνοϊορπιθηΐ. 

(4) 716 ἐλαγαείεγ-αγατυΐ7ι. 

1, 5:1γ, 16 [με βίαρεβ τεδοῃθά γ΄ ἐπε Ατες ἄγαπηα ἴῃ 467 μ85 τηυοῃ, 

ἴο 58Υ ἴο {πΠ6 50ῃεπηδ οὗ [Π6 ρῥἷαυ, ἴο 115 ἀγαπιδΐϊς ργθϑθηϊπιθηΐ, ἴο 115 

ἀείδ:15, δηά ἰο σεγίαϊη ἀδίεοϊβ οὗ βίγασίασα, 511} τόσα ἄοθϑ ἴ ὈθδΥΓ 

ἀροη [Π6 οσμαγαοίογτ- ἀγα γηρ, δὴ αἰθηθηΐ οὗ ἀγάπα νυ] Οἢ ΑἰνναΥ5 

Τα υ γα 5 Ἰοηρ᾽ {{πΠ|6 ἔοΥ 115 ἀδνεϊορηηεηῖ, Νοῦ {Π] τΠ6 {Ὠϊτά δοίου νγὰ5 

Ἰηνεηϊεα ΡΥ ΘορῃΟΚΙ65 (Πο ἴῃ 467 Παᾷᾶ ΟὨΪΥ 7.8ὲ τίβεῃ ἀθονε {6 

ΠΟΙΖΟῺ) νγὰβ [Π6 ρα οὗ Ἵσοηίγαβίεα σμασζδοίθυβ, [Π6 δοίίοῃ οὗ οὔξ 

5011 Οἡ Δ ΠΟΙ ΠΕΥΓ, ὨΪΟΙ σοιηΐβ ἔοΥ 50 πη ἢ ἴῃ [15 τεραζά, Ὀσουρῃς 

ψΙ ΠΙη τεαοῇ οὗ ἴπ6 ατεεκ ἱταρὶς ροεῖ. Αδβοῦυοβ μά Ὀυΐ ἵνο. 

δοίοῦβ δί [Π15 ἀδΐε : δηᾶ ἴῃ {Π6 ϑερίδι Π6 βατάϊν τηδάδ σῈ 8] 156 Ἔνθ 

οὗ ἵνο. ὕ9π1} [Πξ Ιαϑὲ βεθβῆβ (νν ῃοἢ 15 ἴοο 5ῃοσί ἔὺσ δηγιβίησ {κα 

σΠαγδοίεσ- ἀσανηρ ἴῃ [Π6 5εῆ56 ἴῃ ΠΟ 6 υηἀογϑίδηα 11), [Π6 οη6 

σμδζδοίου 15 [6 Κίηρ ΕτδΟΚΙΘ5 : ἔοσ [Π6 τη θϑβθηροῦ 15 ἃ ΠΊΘΓῈ πηοῦτἢ- 

Ῥίεςθβ, δηά ἰο βηᾷ ἦθος ἴῃ Πὶ5 Ρατί ἰβ ἴο 56ε6 1ῃγουρ ἢ ἃ ὈτΊοὶκς νγ8}]. 

Τῇς Κίηρ 15. ἃ ἰγρίςδὶ ροτγίσγαϊξ οὗ ἃ βίγτοηρ, ρσοιηρί, ἀβοϊβῖνε, σοη- 

Βάδηϊ βοϊάϊοσ : αὐτί δηᾶ σοηίεπιρίαοιβ ΙΓ τῃ6 ἡγα Πρ ΨΟΠΊΘΏ, 

5οοΙΉ ἢ] οὔ [Πα ἥπετν οὗ Τγάειιβ δηά [Π6 ᾿τηρίουβ θοδβίβ οἵ Καρδηξαβ: 

Βαίϊηρ 15 ταῦθα] Ὀσοί μευ ψἹ ἢ ἃ ΠΟΪῈ μεατί δηα ψἱ πους πλβρίνίηρ 

δηα ψ θη 15 δίας σοΠΊ65---Ὀσοῦσμξ Οὐ ἸΔΥΡΕΪΥ ὈΥ δῖ5 ον ὈΠπᾶ 

Το ΚΙ βϑη655 (566 ἀρονα, Ρ. χἰχ)---τείαβεβ ἴο ἄγαν Ὀδοῖκ, Γ[ΠουΡ ἢ {Π6 

ΟΒοσ 5. βῃΡΙν τη ηα πὶ (682) οὗ 1π6 “ ἀρεῖεββ᾽ δηὰ ἱπαχρίδθ]α 

ΡοΙυτοη οὗ [μῈ ὈΙοοάβῃβα με σοῃίεπιρ]αΐεϑ : 0011} ΘΙ ΠΕ σάνε Πτ- 

561 ΠΟΥ͂ 5ραῖε ἢΠὶβ ἴοε : βιρηλ5 ἴοὸ ἰδία, δηᾶ ὈοΟ]άΙν ἔδοεβ ἀθδίῃ. 

ὝΠΟ ρΡἱςΐατα, μου ρ τὲ θῈ 1ῃ6 ΟἿΪΥ διοῃ ρΡἱοίασα ἴῃ {Π6 ΡΪΑΥ, 5 

Ῥοννοσία! δηᾶ σοηνι ποίην ; δηᾷ 1Ε 1ἰ 15 ἀγαννῃ ΟἿ] ἴῃ Ὀτοδά ους]1η65, 

ψΠουΐ ΒΌΡΕ]6 5μδάϊηρ, [6 οὐἸ 165 ἀγα βίγοησ δηά τὶρῃΐ, δηα {παν 

βιῆςσα ἴου [ῃ6 ροοῖ᾽ 5 Ρυγζροβθ. Ἐδβρεοίδ!ν ομς ροΐης ἴῃ {Π6 ῥἱοΐατα 

5 ποίδὈ 16, δ5 1π6 ἢτϑί δχίδηϊ βρεοϊ πηθῃ Οἡ ΔηΥ σοηβι ἄθγα]α 5οδὶα οἵ 

διάνοια (οΥὁ σεοῆσταὶ τεῆδβοίϊίοη οἡ 11{6)---ἰῃδὲὶ εἰθπηθηΐ οὗ Αἰτῖς ἱγαρεαν 

νν ΠΙ ἢ αἴογνναγάβ τεοαϊνεα βυοἢ Ιατρὲ ἀδνεὶοριηθηΐ, ραγ συ] ν ἔΓΟΠῚ 

Ἑπτὶρίάθβ. ὙΠ ᾿πδίδησς οσουτ5 δὲ ἴπ6 597, ΨΏΠΘΓΘ [Π6 ΠΤ] ΘΘθθηρ τ 

[85 ἰοϊά μον οἠδ οὗ [πΠ6 σαρίαίηβ οὗ αβϑϑϑυϊξ 15 ΑἸηρῃΐαγαοβ {Π6 56θῦ, 

80 ἰηνεῖρἢβ ἀραϊηϑὶ Τγάβιβ δηὰ Ῥοϊγῃβῖκοβ ἔου [πΠ6 ψοκοάηθϑϑβ οὗ 

τς ἀν 
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[Π6 ψΠΟ]6 Ἔχρεάϊοη, τ] ἢ μῈ μὰ5 ἀπ ΠΠΠΡῚΥ Ἰοἰπ64 : δηᾶ μον ἢ 

15 ργεραζεά ἴο ἄο ἢΪ5 ρατί μου ρῃ 6. Κποννβ 1 Ψ1}] επὰ ἴῃ ἄεαϊῃ ἀπά 

[ΑἸἸατα. ἘΈΘΟΚΙΘ5 ἴῃ ΡΥ δηά δαάτηϊσγαίίοῃ Ῥσθδῖκβ οαΐ :--- 

Εγοα! ἔοσγ {Π6 ἰδίβ {πδαὶ ἄτγαννβ {Π6 τἱρῃίεουβ τη 

ἴο 5εῖνβ, ἃ σοῃηγαάᾶβ οὗ {πε΄ ᾿πηρΙ οι 5 ! 
Νδιυρῃς 15 πεσε οῦβα ἔμδη 1} σοι ρδη! ΟΠ 5Ἐ]Ρ, 

ψΠαΐθ Εσ Ὀ6 ἰονατά. .. ᾿.ἰ5 τις [Πα ὭΟΏΘ ΠΊΔΥ βαίμου. 

Ἑδίβ ἴ5 ἴῆς. ἔπττον, δηά ἰῃ6 Βαγνεϑδέ θείῃ ! 

ΤΗΣ ρΟΑΙΪΥ τηδῃ βείβ ἔοοῖ προ {π6 ἄδοῖὶς 

ΜΙ νἱοϊθηΐ ϑῃϊρηγαΐεβ : ἴθ ἔτοτὴ ἃ ἀεεᾶ οὗ 1]], 

Π6 5Πδύεβ ἀδϑίγαοίίοη ἢ {Π6 δοσυγβθα στον : 

ΟΥ ἄνες, ἃ τἱρῃίθουβ πὴ ΜΙ Ἔν} 6 ]]ονν5, 

Τίθη ἤετος ἴο βίγδηρείβ, γεοκίηρ ποΐ οὗ σοάβ:; 

111, ϑυνερί ἴῃηΐο {Π6 ϑῆδτθ τ ᾿ΠΡΙΟΊ 5 τηθη, 

βοάβ᾽ υπῃαἰβοογηϊηρσ Βοοῦσρα ὈΥΏΡ5 Ηἰπὶ ἴο ΠΟΌῸΡὮς, 

ΤῊΣ ἰοῦ οὗἉ ΡΙΥ ἴῃ {Πα τάδ 5ο] ἴεσ, ἀπά οὗ τεβεοίίοη ἴῃ [Π6 ργοιηρὶ 
τηδῇ οὗ δοίΐοῃ, δά ἃ στεδίν ἴο {π6 {τυ ἢ ἀδηά ᾿ηΐογαϑὲ οὗ [ῃ6 βἰκαίςἢ οὗ 

οδατδοίοσ : {Κα {με Ὀσγοοάϊηρ σ]οοσὴν 561 -ᾳαδϑιϊοηϊηρ οὗ ἰῃ6 ὈΙοοά- 

βίδιηθδα Μδοθείῃ, ἐπε γεασζηϊησ ἰΘηἀθγη 655 οὗ {Πς6 βίσοηρ δῃηά γϑϑοϊαΐα 

Απίϊροηβ, [Π6 τηοιηθηΐατυ 5ΠΟΟΪΚ οὗ ἃ τη 5. ΞΟΥΤΟΥ ἴῃ {Π6 υἡ- 

Ἰονεὶν ϑορῃμοκίθδαῃ ΚΙγίαι πηθβίγα-τοῦ ΔῺΥ ΟἴΠασ οὗ (ποβα βίπαϊθβ οὗ 

σοπῆϊοιϊηνσ πηοοάβ οὐ σοηίταβίθα 018 1Π{168 ΒΕΓ ΌΥ {Πς στεαί ἀγδαιηδ- 

εἰδίβ οὗ 411 αρὲβ μᾶανε ϑῃονῃ {πε ὶγ ἰηϑίσῃς ἰηΐο ΘΟΠΊΡΙεχ Βυϊηδῃ 

Πδΐυγα, 

1 5 ΒαΤΑΙΥ προθβϑαῖῦ ἴο δα, {παὶ αἰδδίονες ΒΙ5Ὼ5 ΜῈ ΤΥ Πηά ἴῃ 

{Π15 ΡὈΙαν οὗ {Π6 ἱπηπηδίυσιν οὗ [86 ἀγαπηα, ἴῃ τερασγά ἴο ρ]οΐ, οὐ 

Βδμα]ηρ οὗ ἀείδ1}, οὐ βυ εἰν οὗ σμαγδοίοι- ἀγανίηρ, [Π6γα 15 ΠΟΙ 

ἴῃ ἴῃς ροεῖ᾽ 5 δῦ] ΠΥ ἴο ρτοάπος {Π6 εἴξοίβ ᾿Ἰηςεη θα, ποπα τῇ {πῸ 

τη ΡΉΠοοηΐ γε ἢ δηα ΡονΕΥ οὗ Π15 ἀἰοίοη, Πού ἴῃ {Π6 5ιιβίαϊ πεά 

βίδίεη655 δηα ΡΙοἰπγ βα θη 655 οὗ ἢΪ5 ἀδβογιρίϊνε ἀσγαπγδίῖς ογαΐουυ. 

1 5 8611 Κπονῃ {πδΐ Επιτρ 465, βἰχίυ γεαῦϑ [αΐθυ, βαιτζεα ἴῃς στοαΐ 

βορης (Ερεϊβοάϊοῃ 11,375-676) Ποῖα ἴῃς βανεη. ΤΠΈΡδη οΠδιηρί ἢ 5 

ΔΥ6 σμοβθῆ ἴο πιεαεῖ {Π6 βενεὴ Ατρῖνεϑ, ΌΥ {Π6 {ΠΟΓΟΌΡὮΙΪΥ 56} 51016 

δΔ:ηα Ρῥγδοίῖοαὶ ρῆσγαβα (ῬΠοϊηἾβϑαὶ 75 1)--- 

ΟὝἼὝνετα Ἰοηρ ἄθ!αν ἴο {611 [ῃ6 ἢδπηα οὗ βδοῦ 

ΜΉΘη ἴοαϑ δῖα σδιηρεά βεηδδίῃ {ῃ6 νεῖν νγ)8115.ἢ 

ΤῊς 56{{τὸ 15. ποΐ Του! ἀ8 016, ΠΟΥ 15 ᾽ξ ἄνθη ἰθο 1 Δ Π]Υ 7. 5{1Π64 : [οτ, 
Χχὶ 
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85 ΠΥ. ΨεΥγΑ]} “μὰ5 ροϊηίεά ουΐ, {πότα 15. ἃ Βἰῖοἢ ἴῃ τῃ6 Ατρῖνα 

ΡῬτοσθθάϊησβ οὐὴρ ἴο ὑηξανουζα]α οπηθηβ (379), ψΏΙΟἢ Δ]1ον5 

ἃ Τοβρίίθ. Βυΐ ψῃείπου 1π5{1Π6 4 οὐ ποΐ, ΠΕΙ [ΠΟΙ τεδάαυ ΠΟΥ δυάϊθησα 

βτθδίν σατο. «41| ἄτατλα τεαυῖτεβ ἃ ἰασρα Πσεηςα οὗ ἀϑϑαμπηρίίοη δηά 

τηΔ Κα - 6] ανα, ΨΏΙΘῊ 15 τεδ ΠΠν σταηίθα ; δηά σογίδιην Επτρι 465 15 

Βἰτη56 1 ἠοί βχαπιρίὶ ΠΌτα [ῃ15 ῃδοδβϑίγ. Απά {15 Βι ΡΕΙΡ 56 6η6, ἴξ 

Δ558 1140 16, 5. αἰβὸ ἀείβηβι]68 οὔ 1Π6 βίου! ἀτγαπγαίὶς ϑἰάθ, ἃ5 ψ6 

Βαανα β6εῃ: δηάᾶ, τεραγάεα δ5 ρατί οὗ ἃ βίδίεϊυ ραρεδηΐ, 15. ἱποοτη- 

ῬΑΥΔΌΙΥ ἤπε, Απᾶ Ὀεβιάεβ {Π6 ρὶοἰυσεβασθηθββ, δηαὰ {Π6 ἔοτοθ δηά 

σιδηάδυγ οὗ [ῃς βίγ]θ, {Πθγα 15. αἰδὸ πιοϑὲ ποίσεδῦ]α {πῸ Πίσῃ. 5ρι τις 

οὗ [ῃ6 ΡΪαΥ δ5 ἃ ῇΟΙ6. [1 ἰβ ἃ δρᾶμα Αρεως μεστόν, " ἃ ἰτασεαγ Π|1ςἀ 
ἢ (Π6 5ρ:ΓΠῈῸ οὗ νγασ ̓  δ5 Αὐβίορῃδῃε ϑβαϊᾷ Ῥεΐοτε ἴΠ6 ψῃο]α οὗ 

ΑἸΠδη5 (ΕἸΟΡ5 1021) ἴῃ {Π6 ϑρτγίηρ οὗ 405, ι5ὲ ἔννο γϑαῖβ δἰξεσ (Π6 

Ῥτοάποιίοη οὗ {πΠ6΄ ῬΠΟΙἾββαὶ. Αὐβίορῃδηθβ᾽ νανν νγὰ5. ῬΥΟΡΔΌΙΥ 

δΔοςσερίεα αἱ [ῃ6 {{π|6 ; αηᾶ σδγίδίην δἰεγννατά. Νὸ οὴβ νου 

ΡΙαςδ {ῃ15 ΡΙΔΥ οἱ ἃ Ιϑανϑὶ ψ ἢ [Π6 Ῥγοπιθίμειιβ, οὐ [Π6 στααΐ {ΠΠΟΡῪ ; 

Ῥαΐ ῬΧΟΡΔΡΙΥ 411 νγου]ᾶ ἀρίθα ἴῃ ταηκίηρ ᾿ξ ΠΘΑγΟῚ ἴο {π656 ἐμδῇ ἴοὸ 

[Π6 ἔνγο δα! εῦ ἀγατηδβ, {πΠ6 ΘΌΡΡΙΙςε5 δηά {πῸ Ῥεῖβδβ. 

ΤΗῊΕ ΜΑΝυϑΟΕΙΡΤΟ. 

ΤῊΘ Ο]Πονηρ 15 ἃ Ὀτίεξ δοοουηΐ οὗ της Μ55. ψΒΙΟΙ σοηΐαίη [Π6 

Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, αῃὰ ΜΏΙΟΙ παίαγα! ν [411] ᾿ηΐο ἔννο ῬΤΟῸΡΒ :--- 

Α. “εάΐοσαγ (σὐγοϊ. 

1. Μ,, ἔασ [ῃβ οἱάεϑδε δηά πηιοβί. ἱπιροσγίδηϊξ, {π6 727 6ἄΐεδαι, ἴῃ ἴῃ 6 

Ταυγεηϊτίδῃ ΠΡτΑΤΥ δὲ ΕἸούεηθθ, νυ εη οα Ρδτομπιθηΐ δρουΐ {Π6 

Ῥεριπηΐηρ οὗ {π6 εἰθνεηίῃ, οδπίατυ .. Α ΡῬΒοίορταρῃϊς ἔδοβίπα]α 

οὗ 115. μα5 Ῥβεὴ μι] 5ηῃεα Ὁ τπ6 [Ια]!δη Μ|ίιηϊβισν οὗ ῬυΡΙς 

Τηβίγιοίοη. 

2. 6, (περ γογόγέαγιηες, αἱ ΔΝ ΟἸ δ Ε{ε], νυ ΟἹ ΡΑΡΕΥ ἴῃ {Π6 

ΠΠεθηίῃ σηπία. [Ιἰ 15 (1Π {Π15 ΡΙαν, 85 δἰβειν σα) νΘΥΥ͂ 51Π|11ὰῦ 

ἴο Μ, δῃά 15. Ῥδάϊν δηᾶ Ἰρῃοσαηῖν οορίοα. [Ι{ σοηῃίδίηβ ΠΘΔΙΥ 8}} 

116 τηϊβίακαβ οὗ Μ δηά πηδὴν ποτα οὗ 115 ονῃ. - 

1 ΤΒ6 'βατὴβ Μϑ. οοπίαϊπβ, μεϑίάες Αββοῦν]οβ, 411 {μεῈ εχίαπε ἱγαρϑᾶϊθ οὗ 
ΒΟΡΒΟΚΙ65, δπᾶ 1Π6 “γρογατέΐεα οἵ ΑΡοΙ]]οπίος Ἀποάΐοβ. ΤῊδ ϑόρθοκ 5 
Βα5 Ῥβθὴ Ρῃ] 5η6α (ΌΥ [86 Ηδ]]εηὶς ϑοοίείγ, 1885) π᾿ ῬΒβοίορταρῆίϊς ἴδο- 
5: Π}116, ὙΠ ἃ σατοῆι! ῬΑ Δθορταρηϊοαὶ οτἰοἴϑτη ὈγῪ 51. Ε. Μ. Τποιώρϑβοῃ, 

. Κεερεσ οὗ Μ595., δπᾶᾷ Ἐρετγίοη 1ἰργαγίδη ἴῃ {με Βει 5 Μαβεη. ΤῊΣ ἀδίθ 
ξἴνεῃ ἀθους 15 δϑϑιρηβα ΡΥ τὰ οἡ στοιιπαβ οὗ παπᾶ υυτϊτηρ, 

ΧΧΙΪ 
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3. Β., 77αγεΐαιηες, βουχθίϊπηα85. σα] δα (ΠΌΤ 15. ΤΟΙ ΤΟΙ ῬΟΘ56 5507) 

ΒεΣΦα7ΊΟ725, ΠΟΥ͂ ἴῃ (η6 ΠΡΥΑΤν οὗ 85. Μδῖκ δὲ Ν ηῖςθ, νυυϊτθη οα 

ῬΔΑΡΟΕΥ ἴῃ {Π6 {ΠῚ τ βαητ σδηΐατγΥ : 4150 νεῖν κα Μ, ἐμουΡ ἢ ΝΟΥ ἴῃ- 
δοσαγαίε!ν σορ᾿δά. 

4. Ῥ., }αγδΖο)ι5ῖς, ἴθι [πη 6 ΠΡΤΑΥΥ οὗ Ῥασίβ, οὔ ρδρεσ, ἴῃ {πε Πἤεθητῃ 

σβηίασγ. Μεγ {|κ6ὸ {πΠ6 Μεάϊςδδη, δηᾶ ργόρδῦὶν ἀετίνεα ἔτοηι ἰἰ ἦ, 

ΤῊΒΕ ἰαϑὲ γε αν ῬΡΥΟΡΔΌΪΥ ἢῸ οἴμου δυϊμουΥ {πῃ ψνηδί (ΠΟΥ͂ 

ἄογῖνα ᾿τοπὶ Μ, [Πς ἀϊβδγεησες θεΐηρ ἄτι ἴο δυο οὐ σοη͵θοίατζα, 

Β. 714 Κεγοίζαγε (ὐγοτ. 

δὲ νὰ Μρροέμο, ἴῃ {86 ΠΡτατΥ οὗ 5. Ματκ δἱ Ὑθηῖςβ, οἡ ΡΑτΟΒπηεηΐ, 

Βῇεαπίη σεηΐατυ. 

δ; ΕἸ: ΕἸογοριίζγετες, ἴῃ ἴῃ6 1αὐτεητίδῃ ΠΠΡΥΑΤΥ͂ αἱ ΕἸογθηςθ, οἢ 

Ῥδρεσ, ἐουγίθεηι ἢ σδηΐαγυ. : 

γ. Ἑὰ., ᾿Εαγηδεζαγς (οπσ6 ἴῃ ἐπ6 ΕΔΥΏΘ656 Εἰ ταν), ΠΟΜ ἴῃ {Π6 

πλιβθαπα αἱ ΝΆΡΙ65, οὐ ραρεζ, ἔουγίθθητῃ σθητασγ. ὙΤΠΗΐβ σοηΐαϊη5 

1ῃς τεσεηβίοῃ οἵ ᾿.επγεϑίσιαβ ΤΥΎΪΟΠ 115, ἃ ΒΟΠΟΙΪΔΥΓ δηα στατητηδτδῃ 

οὗ τῆς ἐουτίδαπί ἢ σεηΐυσυ, ῈΟ ννὰ5 πηξογίιηδίεὶν Ἰσηοζδηΐ οὗ {Π6 

τηείγα5 οὗ ἰγταρεάυ, δηά βοιηεν αὶ γαϑἢ 1η σοη]εδοίαζα , 

ΤῊΏΘ656 ἴἢγεα αύα οὈνυ]ουιθ]ν “ΤῸ ἃ ΠΟΠΆΤΊΟΏ ΟΥσΊἢ ; τη οσθονεσ [Π6 

στεαὶ πηδ55 οἵ ναταίοηβ ΠῸΠπιὶ Μ δῖξ σοϊῃποη (0 {Π6 (ἢτεα. ὙΠ6 

οχδοΐ το αιίοη οὗ {Π15 στοὰρ ἴο {Π6 Μεάϊςδδηῃ 15 ποΐ σεγίδιη, θαΐ [Π6 

ΔυϊΠου 165 ἰαπα το ἀρτεα ἴῃ 6 ενίηρ {(Παὲ (Π6Ὺ τα ἑουηἀ δα εἰς ΠΥ 

ὩΡΟ᾿ Μ ΟΥ̓ ΌΡΟΩ ἃ ποΐ τεηοίξ δηςαβίου οὗ Μ. 

Ἴἢ τῆς οτος] ποίεβ (ῃ6 ἰαχὲ οὗ {πὲ Μεάϊσδδῃ ἂς ογζρίγαν 

φυγ 1671 15. αἰνναγϑ αποίεα δἃ5 Μ. Βαυΐ Ρεβίδββ ἐῃ8 οὐἱρίῃδὶ βοῦῖθε, ᾿ 

ΟἴΠοΓ Βδηάβ ἀρρεαγῦ ἴῃ {ἴπ6ὸ Μ5. 85 ἔθ) ον : 

1. Α σοπίθβιηροσαυυ παπᾶ, ΘΑ 51}}7 αἰ βε σ  5Π6 4, ΜΓ ψτοῖς {Π6 

σελοίζα (οΥ Οτεεῖκκ ποίδϑ ἴο {86 εχ) δηα {Π6 ρίοϑϑες (οὐ Ἔβχρ᾽ δῃηδίϊοηβ οὗ 

ννογάϑβ θεΐνεθη {Π6 11Π65)}, σοττεοίεα {Π6 ΕἸΤΟΙΒ Δ Πα ΞῈΡΡΙΙΕα ΟἸΏ 5510 05 

οὗ {Π6 ἢτϑβί μαηά, δἀἀδβά {πε Ατὐριυμηεηΐ δημᾶ Ὀταπηδίῖθ ΡΕΥβοηδα, δηά ἡ 

ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΠΥ ἰηβεγίε ἃ ἃ ΘΌΘΙΎ ΟΥ̓ ἃ Ποη͵εδοίαγα αἱ {π6 βἰάβ. ὙΠῈ 

σοτγδοίοηβ οὗ [Π15 ΨΥ ΘΥ ἀὐα ᾿πηρογίδηϊ, ἃ5 ἢ6 εν] ἀθηῖ!ν σαν βαα {Π6 

ΟΟΥΚ οὗ {Π6 5οῦῖρα, σοιηρατίηρ ἰἃ ΜΠ δηοίποσ Μ58.: ΒΘ γγ85 ΤΏΟΓΕ- - 

1 Μοηῖί Ηδαρί, ἴῃ [ῃς ῥτείδςβ ἴο Ἡστηδηη 5 ΑΘβοῆυοβ, εἷς 1852, {πη ἃ 
ἴεν οὗ 15 νατίαἰίομβ ποτὶ Μ δῖα ἄτα ἴο ετηεπάδίζίζοη, {Π6 τεαϑὶ ἴο σασθ θβϑηθββ. 

3. Βερί4εθϑβ (6 ἀθουβ, ἔπθγε 816 τηδηνυ ἰδίου Μ595. ἀμποβαν οοηίαἰηϊηρ ῬΙΟΠΏ, 
Ῥεῖβ. Τ86}.) βίο ἔοσ οὐ ἴσα] ΡΌΤΡΟβΕ5 ἃτ6 οὗ πὸ γδ]π6, 

ΧΧΙΙῚ 
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ΟΥ̓ΕΥ ΟἸΘΑΥΙ͂Υ ἃ ποτα ἰδασηθα δηᾶ σθαι! ρούβοη {Π8ῃ " 50ΥΡα. 

Ης 15 αυοίεα ΔΙνναγ5 85 Τῇ. 

2. Ἰιαΐευ σογγεοίουβ (14 οὐ 151 «δηΐ.). ΏΟ δ΄ῖδ οσσδϑβίοῃδ ! !ν 

ταίεισγθά ἴο, δηά αύὰ αυοίεα 85 π;.- 

Α5186 Μ995. αζὲ Ἵδ]]δᾶ ὃν ἀϊῆεγεηι πδιη65, δῃᾶ αυοφίξά Ὀγ ἀϊβετγεηΐϊ 

Ἰεἰίεσβ, 1 δύ 6 ἀδείᾳ] ἰο σῖνε [Πς [Ὁ] ουνίησ [40 ]6 :--- 

Μ. γα ἙΕἼοσγεηςο, ΠΟ, ΧΧΧχΧΙϊ, 9 οεπίΥ Χ-ΧΙ, 
α. τ ΝΥ οἰἐδηθίειε], ,, 88 ; δ ἊΝ, 
Β. ἐπ Μεηΐςεα, » 468 οἱ χοαΐ. 4 οὖ ΧΠῚ. 
Ῥ, Ἔ Ῥατίβ, "ἦς. 9888 : " ἌΝ. 
πο τὰν ἙΊοτεηοΕ, πρν ὑποχῖν Ὁ Ἂ ΧΙν. 
Ἐᾳ. τ ΝΔρ]εβ5, τ, τᾶν σε θον δ ΧΙν. 
Ἧν ᾿; ψεηΐςε, »", θδιόονχοῖ, ὰ ΧΥ. 

γε μαᾶνε ἔβδη ῃς Ὁ] ον ηρ ΑΡὈγενδίίοηβ δηᾶ βρη υϑεα ἴῃ [6 

ΟΥ̓σ 4] ποία :- 

Μ. 186 5οῦῖθε οὐ ἢγϑί μδηά οὗ με Μεάϊςεδῃ. 

τῇ. ἴῃ βεςοηᾷ Παῃά, ψῆο ταν 5εα [Π6 βου ε᾽5 ψΟΥΚ. 

Π,. ἰδίευ σουσεοίοῦϑβ. 

α., ΒΡ Νν., ΕἸ,, Ἐὰ., [Πς Ἰαΐεγ Μ55. ἀεβοσιρθεα δϑονα. 

τες. οη6 οὗ [Π6 Ιαίοσ Μ55. σοηΐφιηϊησ (Π6 ρα ββαρθ.. 

τεος, 8}1 (οΥ τηοϑί) οὗ {ῃς ἰαΐεσ Μ595. 

ςοὐἀᾷᾶ, 811] (οΥ τηοϑί) οὔ ἴῃς. Μ55. ἱποϊυάϊησ Μ. 

{ γ) εοη]εοΐαγαὶ δἀάϊεοηβ το {Π6 ἰαχί. 

[1] νογάβ ψῃ] ἢ 5ῃου]ᾶ ΡῈ οτηἰ δα ἔτοπὶ (ῃς ἰεχί. 
Ἴ σοτταρέ ἰεχὶ ποῖ οτηβηααά, 

ΤῊ 5ΟΗΟΙΙΑ. 

Ἐείεγεησε 15 τηδᾶς ἴῃ Ῥοΐἢ οὐ σα] δηά Ἐχρ δηδίουυ ποίαβ ἴο [6 
Θ΄Βο]18, δηά ἴἴ 1} θα σοηνεηϊθηΐ το ἐχρ δίῃ γεν θοΐἢ ψν μδΐ {ΠΕῪ 

816 δῃηά ἴῃ νηΐ ψΑΥ ἴΠΕῪ ἀΥα νι 016. 

Ιη τ1ῃ6 Μεάϊσεδασῃ Μ5. ὈΥ {με ἰάβ οὗ ες ἰεχίβ δῖα -ττθῇ 

σοπηπηθηΐβ ἴῃ Οτεακ, οδ]δα ϑελοίία. ΤΉΘΥ τὰ ἴῃ ἃ 5Π14}} θαΐ οἶθαῦ 

Βαηά, ρδυίν ἴῃ σαρ (415 (λαζίηεζαζ), νγἈ116 τῆς ἑαχί 10561} 15 νυ πίθη 

ἴῃ επγεζσσ, ᾿μαὶ 15 ἴῃ ἃ τυ πηΐϊηρ Παηά, [ἢ 5118]] Ἰεἰευβ, ἔν)7ὸῸ ΟΥ̓́ΤΊΟΓΕ 

Ἰειίεῦβ θείης οἴζεῃ οἰοβεὶν σοηηξοίεα δηᾶ 51]. ΕΠν σοηϊγαςίεα. ΤΗΘ 

ΘΟΠΟΙ] Ια αἴα ὈΥ 4 ἀϊβεσεηΐς παπᾶ ἰο ῃδΐ νυν ῃοἢ νγοΐα [ῃς ἰαχί, δηά 

[86 Δυῦπουι65. αὐτὰ ἀρτεεά {παΐ {ΠΟῪ ἀτα πλοϑῖν τε, δἵ [Π6 58 Π16 

{ΠπῈ6 δ5 ἴῃς ἰαχῖ, ὈῪ {Π6 διορθωτής ΟΥ̓ 5ΟΠΟΪΑΙ ΠΟ σοττδοίεα [Πα 

ΧΧΙΝ 
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ΕἸΤΟΙΒ τηδᾶς ἴῃ {Π6 ἰαχὲ ὈΥ {πῸ ῥγοίδβϑίοῃδὶ βοῦρα. ὙΠΕΙΓ νδ]ὰβ 

ςομϑβίβίβ, θοίἢ ἔου ἰαχί δηά σοϊηπιεηΐ, ἴῃ {πεῖ αρό. ὙΠΕΙΓ αχρίδηα- 

τἰοηβ δ΄ῖβ οἴζαῃ ψγοηρ, Ὀαΐ {ΠῈῪ ποῖ πη δα ἘΠ ΕΠΥ σοηΐαϊη νϑ] 8 16 

Ἰηξοττηδίίοη ἀδίϊηρ Ῥδοῖκ ἴο τηϑην σδηΐιτῖεβ θεΐοσα οὐγ βαυ]δϑὶ Μ5. 

Εογ ἰοχίμδ! οὐ οἰβτη ΠΟΥ Δ1Ὸ ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΙΠΥ ἃ στααΐ ΠΕΙΡ, 85 {ΠῈῪ 

Βοπηοίτη65 Ἔχρ δίῃ ἃ 2727 67:1 ἰεχὲ ἴο {παὶ νυ] 15 ὈΥ {ΠΕ6ῖγ 548 ἴῃ 

τῆς. ΜΆ., δῃηὰ 5350 τῇδυ ἔυγηϊβῃ ενϊάθηοα οὗ δὴ οἱάδύ δηά {γπ6γ 

τεδάϊηρ ἤδη τῆς Μ5. ἰἴ561, [Ι͂Ὼ δΔὴγ οαβα {Π6Ὺ 8τῈ αἰνναὰγ5 ψόοσίῃ 

Ποηϑβιδσίηρ. 

[ἢ {ῃ15 ρίαν {πεῖὰ δα βενϑύδὶ Ἔβχσα!]θηΐ ελδης αι οὗ 5. ] τα Ὡς ἢ 

οδῃ ΡῈ ἔππιι5 τηδάα βευνίσθαῦϊα, δηα ἃ ἔδυνν 5Ρ6ο  ΠΠ6ἢ5 ΠΊΔΥ ΠΟΒΔΗΥ ' 

Ρε σίνεῃ. ν 

Ιη. 667 ἴμε Μ955. τεαά δίκη προσεῖπε καὶ κατηξιώσατο, “ [ι5ἰ1ς 6 

αὐάγεςεεα Ὠἰτη,, ΜὨΙΟΉ 15 ΠΟηβεηβα. ὙΠ 5680). ΕΧρ]δίηβ {πΠ6 ρῆταββ 

εἶδεν αὐτὸν καὶ ἐφίλησεν, τε Δ} ν᾿ 5ῃϊηρ ἴο ἰπίεσρσεῖ κατηξιώσατο, Ὀυΐ 

᾿ποϊἀθηία!ν ργονίηρ' ἐπαΐ π6 νυ ῖεσ Πδα προσεῖδε, ποί προσεῖπε ἴῃ 

Π15᾽ τεχί. 

Ιη 463 [ῃε Μ55. τεδά συρίζουσι βάρβαρον τρόπον, “ ᾿ 155 ἴῃ 5ίταηδ6 

ΓἈϑῃϊοη,, ψΏΙΟ τηδῖαβ βυΠοΙΠΠΥ ροοά 5εῆβθ. Βυΐ {πΠ6 5.80]. 

Ἔχρ δὴ 1 ἢ (ῃ6 ψνογάβ ἀπηνῆ ἦχον, “ἃ ΒΔΥΒἢ βουηᾶ᾽; ψΏΘησα 

ΘΟΒΓ 2 ΘΑ 5} ἰηξεσγεα {παΐ ΑἜβοῃ. ψτοίθ βρόμον, ηοΐ τρόπον, ΜΓ 

ΤΑ ΚΚ65 ἃ Ῥεϊίεῦ βεῆῦβθ6. ῬΟββίθὶν τρόπον Π85 σοῖηδ ἔτοιη 465. 
Ιη 774, βρεακίῃηρ οἵ 41} [πΠ6 σοάβ δῃηά τηβῃ ἴῃ ΤΠΕΡ65, [ῃΠ6 ΟΠοτα5 

540 (ασοοταϊηρ το {πΠ6 Μ595.) θεοὶ καὶ ξυνέστιοι πόλεος ὁ πολύβοτός τ᾽ 
αἰὼν βροτῶν, 1. 6. “Βοά5 ἀπηᾶ ἀνε! ]εγβ ἴῃ ἐπα οἰΐγ, πα {ἦέ γίελ- 4 {27} 

27 ᾽»671,,) [6 Ιαϑὲ ψοσγάβ Ῥείη νεῖυ {κὸ ποῆβθηβθ. ὙΤΠ6 ὅ50}ο!. 

Ἐχρίαΐηβ {π6 [4116 ννοσάβ ἃ5 ὁ ὑπὸ πολλῶν ἐμβατευόμενος ἀνδρῶν, 

“ἰτοάάδῃ ὈῪ ΠΊΔῊΥ ΤΊΘη ᾿---ἃ ΨΕΥΥ Οὐ πηεΐαρ μου ψ] ἢ αἰών, θα οἸδΑΥῖν 

ΡοΙητηρΡ ἴο πολύβατός τ᾽ ἔογ πολύβοτός τ᾽, 4ἃ5 ΒΙοπηῆο] σαν. ὙΠ. 

σογγεοίίοῃ ᾿ψγὰ5 σοτηρ]είεα Ὀγ ὟΝ εἰ], γνῆο ρεγοαεϊναά {Πδὶ (ῃ6 ψοχζὰ νγὰβ 

ἀγών [ο]4 ΗἩοπηετῖς νογά ἴοσ "ρα μαγίησ], ποῖ αἰών. ΤΠ6 ψΒοΙε 

Ρῆγαβα " σσγονψαβα ρδίμογιηρ οὗ τἤθῃ ᾽ γγαὰβ {Ππ5 βαιβϑίβοίοσι! νυ γεβϑίογθά : 

Δα ἴ νὰβ [ῃ6 βοῃο]δβί᾽ 5 Ἐχρ  δηδίίΐοη, σαγαία ΠΥ οορίθά, ἐΠουρῈ 

τείδιτίηρ ἴο ἃ αἰβεσγεης ταῖς ἱεχί, ψνοἢ τηδάβ {Π6 σοιγθοίίοῃ δὲ 

ΘΟ ΡΟΒΚ51016 δῃά σεογίδιη. 

ὙΠῈ βσθηθΊα] ορίηϊοη 15 ἐμαὶ {πΠῸ Ῥεβὲ οὗ {Π656. ϑ.μο]α σοπίδίη, 

ΔΙοηρ ΜΠ ΟἾΠΘΙ πηδίίου, ἔγαρτηθηΐβ οὗ ἰθδασηΐηρ ἀρουξ ΑΘβοῆυ]οβ 

ψΠΙΟἢ σαῃ Ὀ6 ἰτασεα Ὀαοὶς ἰο [Π6 δι] ΑἸοχαπάσίηθ βοθοὶαγβ, αῃά 

ΧΧΥ 



ΘΕΡΤΕΜ ΟΟΝΤΈΕΑ ΤΗΕΒΑΒ 

Ἔνθ ΜΠ ΘΟΠΊ6 ΡΥΟΡΔὈΠ Εν ἐὸ ὈΙάγτηοβ (ς 8116 4, ἔγοπι ἢϊ5. εχίγα- 

ΟΥ̓ΙΠΔΥΥ σΑΡΔΟΙ(Υ ἴοσ ουΚ, Ὀ. {ΠῸ εἰθραηΐ παῖης οὗ Χαλκέντερος, ΟΥ̓ 

“Οορρεῖ-βαΐ5᾽), ἃ στεαῖ ΑἸεχδηάσίης βομ δῦ οὗ [η6 ἢτϑε σεηΐαυγυ Β.6.;.. 

οὗ [Πε β6Ποο01] οὗ Ατβίδγομιβ. 

1 15 ΡΙαίη, Ἄνεὴ 8] ον ίηρ ἔοΥ {[ΠῸ ἀησατίαϊηΐν οὗ σοη]δοΐαγαβ, {Ππαξ 

᾿ [Πα ενϊάδηςε οὗ τεδάϊηρϑ σοηίαϊηξά [ἢ [Π6 5.Βο ΤΩΔΥ 6 σοηΐατα 5. 

ΟΙάεγ (πάη (Π6 Μϑ5. [15εἰ ξ, 

ΤῊΕ ΕΡΙΤΙΟΝΞΒ. 

ΤῊΘ ἤ]ονίηρ 15. ἃ 115ὲ οὗ ἴῃς ομιεῖ εἀϊοηβ (4) οὗ [8 ψΠΟ]Ὲ βανθῃ.. 
Ρίαγϑ, (ὁ) οἵ {με ϑερίεπι σοπίγα ὙΠΕεΡθ85. 

(α) ΑἹ! (Π6 ΡΙαγϑ :-- 

1518 ΑἸάϊπε. ἼΒεβα ρῖνε οἱὺ ἴμ6 ρατίβ οὗ ἂρ. Ἰραρᾶ ἢ ἴῃ. Μ, Τπ 
1552 Τυτηθρι. ΑΙὰ, απὰά Τύτη. [Π6 Ρῥἷδυ 15 σοηΐαβεα στ. ΟΠοα- 
1552 ΚοΡοπε]]ο. Ῥῃοσοῖ. ΟΡ. σίνεβ {86 ἔνγο ρ]αγϑ βερβϑγαΐβ, 
1557 Μιοίοτίτιβ ἀραραρο δε ΤῊΪβ 15 (Πς ἢχβε ἐῃδΐ ρίνεβ. ἂρ. γγῃο]6. 
1580 Οδηίεγ. 1828 ϑοΒο]εἤεϊ]ά. 
1663 ϑίδη]ευ.: 1821 ΒοΙίΠα. 
1745 Ῥαῦν. 1842 Ἐ. Α.1. ΑἸγεηβ. 
1746 Αϑκεν,. 1847--79 Ῥα]εγ. 
1782 5.2. 1852 6. Ηετγμηδῃη. 
1794 Ῥοτβοῃ. 1852 Ηδτηίπηρ, Ἶ 
1794 Ῥοτίαϑ. : 1858 Η, ΚΝ εἰ]. 
18ο9 Βεῖ]6γ. 1871 ΚΕ. Μεικεὶ. 
1823 ΝΕ ]αυετ. 188ο ΚΙιτΟΒΒοΗ, 
1825 Βοϊββοπδάβ, ει 1885 ΝΥ ΘοΚΙεἴη. 
1827-69 ΝΥ. Τἰπάοτῇ. 1891--7 (ΥὙἿΠ σοτητηεπίασυ) ὙΥ εοκ] εἶπ. 

(2) ϑερίεμπι σοηίγα ΤΠ Ὀδ5 βερδύδίεὶυ :-- 

1812 ΒΙοτηῇεϊά. 1878 1, Τ)ανίεϑ. 
1818 (Ὁ. Θοίνεηκ. 1887 Α. ὟΥ. Ψειτα!!. 
1820 Ὁ. ἃ. Ηδυρί. 1888 Ψεῖτ8}} ἀπὰ Βαγυβεϊᾶ, 

. 1834. Ὁ. Ὁ, ὟΝ. Βοβπείάεσ. 1ϑοι Ν, ὙΥ̓εοΚΙείη. 
“ν χ875 Εἰ, ἘΪΊΒΟΙΙ. 

Ιῃ δἀάϊεοη ἴο [Π6 ρον, τε δαϊηρβ ΟΥ̓ ΠΟΥΓΘΟΙΙΟΠ5 Δ. ΟΟΟΔΒΙ ΘΔ 
αυοιεά ἔτοπι ΑὈτεβοῖ, Βεγρῖς, Βταποῖ, Βαγηου, Βυτίοῃ, Οοηϊηρίοῃ, 

Ι,.. Θιπάοτέ, ΕἸπΊβΙαυ, Εηρετ, Ετσχέιγαί, ΕὙαμοῖκεη, (καὶ, Ηδ]π), 

ΝΥ. Ἠδεδάϊατη, Ἠβθαῖῃ, Ηεϊπηβοδίῃ, ,Κοοκ, ΚΙδύβεη, Το ππδπη, 

Ιου η5Κὶ, Μασγίηὶ, Με ίπεκο, Ν δας, ΡΙούβοη, Ργίθη, Κοίῃςβ, Θομηγϊάϊ, 

Θεά οσ, ϑιθηϑιοῦ, ϑίορδειβ, Τυο] ηἶα5, ΤΥ, ΜΝ ΔΙοΙκθηδθυ, 

ψοϊοκηιαηη, νοὴ ἄθη Βεύρῃ, Η. Νοββ, γακεῆεϊά, Η. Δ οἱῇ, δῃά 

νυηάοΠΊςἢ. 

ΧΧΥΪ 



ΤΗΕ ΤΕΧΤ 

ΤΗΕ, ΤΕΈΧΤ. 

Ε τοι {Π6 1ἰ5ὲ οὗ Μ55. σίνεῃ ἀθονε 1{ νν}}} 6 β6θῇ ἐπαῖ {πΠ6 οἱάἀαϑβί 

84 Ῥεϑὲ Ὀγν ἔδυ ἰ5 ἐς Μεάϊσοεδῃ (Μ). Δ Βείενεσ {πα τεδαϊηρ οὗ 

115 Μ5. ἀἰβεγϑ ἔτοιη {παῖ δἀορίεα τη {απ ἰαχί, (ῃς ἕδοϊ 15 ηοίεά ἴῃ 

16 ΟΥ̓ 4] σοπηπηθηΐδτΥ αἱ {Π6 ἔοοϊ οὗ (Π6 ρβαρε. 7Π6 ΟὨΪγῪ Ἔχοθρίϊοη 

15 ἴῃ {Π6 σα86 οὗ ΠΊΪΠΟΥ ΕΥΤΟΥΒ οὗ δοσεηΐ ΟΥ̓ ΞΒΡΕΙΠ ΩΡ ; δηάᾶ Εν ΘΏ {Π6 568 

816 ποίβξα ψῃεσε {ΠΕ Ὺ βεεπιαά δἵ 811 ἱπηροτίδῃηί. 

Τῆς Ἰαΐοσ Μ593. δύξ ὁσσδϑιοηδ!ν ααυοίεα ὈΥ ἐπε ῖὶγ αἰ βε ηρ 5 ῃϊηρ 

Ἰδιίθιβ, ΏΠΕΙΘ. ΟὯΘ ΟΥ̓ ΟἾΠΕΙ οὗ {Π6 πὶ Δ]Οη6 σῖνεβ [ῃ6 τις τεδάϊηρ. 

Βαΐ ἴῃ πιοβδί οἂϑ65 ἴζ 15 Ῥσείυ οἰθασ, θη Μ 15 ψτοηρ δηά ομα οὗ 

τῆς Ιαΐεσ Μ55. τὶρῃΐ, (Πδὲ [Π6 σογγεοΐηθβϑθ 15 ἀπε ποῖ ἰο ἃ Ῥείζίεῦ 

ἐγαά!τίοη Βαϊ ἴο απιεπάδιίοη. Ασσογαϊ ΡΥ δ {Π15 οσσυτβ 1 Πᾶνα 

ποῖ πουρῃξ 1 ΠΕΟΕΒΒΑΥΥ ἴο 5ρθοΙ ἔν {μ6 ἐογγεοὶ Μ8., θαΐ Βανα υϑεά 

16 [6ΓΠῈ τες.» 1. 6. 7,62 6711107 ΟΥ̓́ ἃ ἸαίεΥ Μϑ.᾽ ΞΘ: ΠΠΔΥΥ θη Μ 5 

ΨΤΟΩΡ ἀπά βθνεῖαὶ οὗ {Π6 ἰδαΐεσ Μ55. παν ἃ Ὀείίζεσ τεδάϊηρ, 1 568 

τῆς ἴεγηῃ τεος,, ἷ. 6. γεεθέϊογες. ἍΝ ΒΕτα Μ 15 τρί, 1 Πᾶνα οἔϊεῃ ποῖ 

τπούρσῃς 1 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴο ρον {Π6 ἰαῖοῦ Μ595., νν Ποῖ ΠῈῚ [ΕΥ̓ ἀρτεα 

οΥ ἀἰθεσ. Δ Άεη Μ δηά {Π6 γβοθηίίογαβ αρ766 171 7 47707. 1 ἢαᾶνα 

[εἰ ἴτε εἰποῦσ ἴο τεσοσά Μ ΟἿἱγὺ οὐ ἴο 86 {Π6 ἴεσῖῃ ςοαά,, 1. 6. εοαζεσς. 

Τ,5ι]γ, θη Μ δηά [Π6 τεοθηςογαβ α.6 81} τόρ, θὰ  Μ Πᾶ5 οὔβ 

τηϊδίακα δπᾶ τεὸς. μαναὰ (411 οὐ πιοβὲ᾽ οὗ {Π611} δῃοίμεῦ δηᾶ ἀϊβεσεηὶ 

Τηϊβία κα, 1 πανα βοπηδίϊπηεβ τεοοσγάβα Ῥοίῃ, 1 1 βθε5 ἴο θε οὗ ΔῆΥ 

Ιηΐεγαϑέ ἴο 0 50. 

Τῆς Φ]ονίηρ ἰηβίδησαϑ Ψ}1}} τηακα αυϊία οἰθαγ {Π6 ῥσϊηοῖρ᾽65 δηᾶ 

ἀϑᾶρα δθονε ἰαίβά, δηᾶ δἷ5ο {Ππϑίγαϊε σογίαϊη ροϊηΐβ οὗ ἰπίδθγεβί 

ΜΠ ΪΟἢ ἃ σοπηρατίβοη οὗ ἰπΠ6 Μ33. τενβδὶϑβ :-- ᾿ 
(1) Μ ψτοηρ, τεος. τῖρῆΐς (οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἴσον λελιμμένοι) : 

355 λελιμμένοι τοος. : λελημμένοι Μ 

1, 6. ῆς. Μεάϊσδδη τεαᾶβ [Π6 σοτηπηοη ψοσὰ λελημμένοι (ΝΜ ὨΪΟΉ πγΔκ6 5 

ΠΟ 56 2856 ΒΕΙ6): {Π6 Ιαίεσ Μ55. ργεϑεσνε (οσὐἁὠ πᾶνε σοῃ)θοίαγα!!ν 

τεβίοσϑα) [π6 τάτε ψοσά λελιμμένοι, “ἀΕβἰτῖηρ. ΒΙΟ 15 ΟἸΘαΥ͂Υ δὲ 

ΑἜβς}ῇ. ντοίΐβ. 

(2) Οπε τος. τὶρῃΐ, Μ δηά οἴμοῦβ ψτοηρ (δουλίαν ψαφαρᾷ σποδῷ) : 

323 δουλίαν τες. : δουλείαν σοάά. ςείί. 

1.6, οη6 ἰαίεσ Μ3. μαβ (ἢ δά]. δουλίαν (ΠΟ 5εῆβα ἀπά τηθίγα 

τΈ αα1γ6), 816 Μ μά 186 οἴμεῦ τεος. τεδα [ῃς διτόπεβοιβ δουλείαν 

ΧΧΥΠ 



ΒΕΡΤῈΜ ΟΟΝΤΕΑ ΤΗΒΒΑΒ 

ΨΏΙΟ σαηποὶ θὲ ἰγαηβίαίεα, ὝΠ15 σοιγδοίίοη ΠΊΔΥ ὈῈ ἃ ΠΊΕΓΕ 

δοοϊάεηΐ, 85 -ἰ δῃηά -εἰ ἀῦα δ ὈΪ 8 }}ν σοηδιβθά ἴῃ ουῦ Μ99. 

(3) Μ τὶρῆϊ, τεος: 411 ψτοηρ (ϑαπης εὐτοσ) (Δίκη δ᾽ ὁμαίμων) : 

415 ὁμαίμων Μ΄: ὃ 5ιρτα μ 567. πῃ, (1. 6. ὁ δαίμων) φῃοά ΒαΡεπέ τος. 

Ϊ. 6. Μ τεδάβ {Π6 {τπ6 ψοτζά ὁμαίμων [δίκ. ὁμ. “ἀν οὗ ΚΙίπ5ῃ1ρΡ Ἴ: 168 

τες. ἤανα ὁ δαίμων, ΠΕΙΓΠΕΥ 5656 ΠΟΙ ΟὙ,ἸΔΙΏΠηΔΥ : δηά ἃ ζα767 

“077 δεΐο 7. οΓ 77 λας αεἰμαξίν ἐηεῤογέφαϊ 15 47707. Ζγ2ο ἐλαΐ 77.5. ὉΥ 

ΥΠηρΡ δ ονασ {πε ἢτβέ μ οἵ ὁμαίμων, 1. 6. ΠΥ 5Βῃονίηρ (μαΐ ἢ {Ππουρῆς 

ὁμαίμων οὑρῆξ ἴο Ρε ὁ δαίμων. 

(4) ΑΙ] ψτοηρ, ἀΠδγθηΐ εὐτοῦβ (πατρὸς μέλαιν᾽ ἀρὰ 695): 

μέλαιν᾽ ΚΝ εἰ] : τελεῖ Μ, τελεία ΞΘ ρΥΑβοῦ. πὰ}: τελεί᾽ τες, 

1, 6, τεος. Πᾶνα τελεί᾽ ἀρὰ, “ [116]164 ουτδε᾽ ([ΠῈ 5βῆβα τηϊρῃς ἄο, θαΐ ἴο 

6146 Ιοηρ᾽ ἃ 15 ̓ Π]ρο551016) : Μ Βδά τελεῖ ἀρὰ (6 ΓΕ νευ ποὶ ννδηϊθά, 

Δηα ΟΡΘΏ νόον ]5 ̓πρΟ551016), αῃμα Ἰαΐεσ σουσεοίοσ ῃδα νυ θη {Π6 

ΠΟΙΏΠΊΟΙ ΕΙΓΟΓ τελεία ον εΥ {π6 ἴορ. ΚΥ611 βυρσεβίεα ἰῃς τπιοϑβὲ Πκεὶν 

ςσοτγγεοίίοῃ. 

(5) ΑΙ! ντοηρ, ΞαΠ16 αὐτοῦ (1οοΣ-- 3). ΑἹ] σορίεβ τεδά 

Αντ. δώμασι καὶ χθονί πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί. 

Ισμ. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 

ΤῊΙ5 σοτη65 1 [ῃ6 5ἰβίεβ᾽ Ϊαπγεηΐ, ἡ Β]Οἢ 411 ἘΠΤΟΌΡἢ 15 αηϑῥλοϑαί, 

ἴῃ 11η65 οὗ 1ἀδηξῖοαὶ πηεῖτε. πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί ἐς α οο55 97 ἐἀχῤῥαγια- 

Ζ2ογι 97) .75γ16716᾽ 5 α7151067., ΜΙ ὨΪΟἢ μὰ 5 ΤΌΠΟΥ σοί ἰηΐο {Π6 τοχὶ 85 2αγ 

97 «Δ» ρογιε᾽ς τυογάς, 5. (. ἃ. Ηδαυρὶ ννὰβ {π6 ἢτϑί ἴο ροϊηΐξ ουΐ. 

ΤῊΙ5 15 οὴ6 οὗ {Π6 σα565 ΕΓ ἃ τεδα!ηρ᾽ 15 ΠΟΠΊΤΊΟΙ ἴο 81] αχ᾿ βϑίϊηρ 

Μ55, ψῃῖοῃ Ῥοΐῃ οὐ ΠΙΘγασν δηά τηδίσοαὶ στοιηβ 15 ἴο {Π6 1αϑβί 

ἄκρτεα ὑπ] Κεῖγ, 1 οὶ ᾿ΠΠΡΟΒ51 016, [ξ 50 ἢ σα565 ΔῈ ΠΕῸΠΊΕΓΟΙ5, 85 

ἴῃ ἔδει [Π6Υ̓ 876, ΠΟΙ ΠΟ 56η56 ΘΔ Ό]65 [15 ἴο ἰηΐοΥ (Παΐ 411 οὐ Μ595. 

816 ἀογῖνεά, εἴπ τ ἔγοπι [ῃ6 οἸἀδϑβί οὗ [πεπὶ (1Π6 Μ.εαϊςἝδη), οὐ ΠΌΠῚ 

ἃ ποῖ τοπηοία δησαβίοσ Ὀῇ {π6 Μεάϊοθδῃ : δηά 50, [που ρἢ [ΠΘΥ̓ ΠΊΔΥ 

Ῥ6 ἀἰνίϑιθ]α ἰηΐο σσοιρ8, δῖα ἴῃ ἃ νΕΓΥῪ Χ6 8] 56η86 8]] οὗ οῃς [δι]. 

ΧΧΥΠΙ 



ἘΠΤΊΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ 



᾿ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΕΠΤᾺ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ 

ς Ἢ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ἐν Θήβαις ὑπόκειται" ὁ δὲ χορὸς ἐκ 
. Θηβαίων ἐστὶ παρθένων" ἡ δὲ ὑπόθεσις, στρατιὰ ᾿Αργείων πολιορκοῦσα 
Θηβαίους, τοὺς καὶ νικήσαντας, καὶ θάνατος ᾿Ετεοκλέους καὶ ἸΠολυνεί- 

κους. ἐδιδάχθη ἐπὶ Θεαγένους ὀλυμπιάδι οη΄. ἐνίκα Λαΐῳ, Οἰδίποδι, 

5 Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, Σφιγγὶ σατυρικῇ. βὶ (δεύτερος) ᾿Αριστίας Περσεῖ, 

Ταντάλῳ, Παλαισταῖς σατυρικοῖς τοῖς Πρατίνου πατρός. Ὑ (τρίτος) 
Πολυφράδμων Λυκουργείᾳ τετραλογίᾳ. 

Ν “ ’ ΄ 

Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

᾿Ετεοκλῆς 

᾿Αντιγόνη 

ἄγγελος κατάσκοπος 

᾿Ισμήνη 
χορὸς παρθένων 

κῆρυξ 
Δυριμπηδηίαη} 1 ἐπὶ Θήβαις. ἐν ΒΌΡΓΑΒΟΥ, ΠῚ 2 στρατιὰ] στρα- 

τεία τὰ 4 Θεαγενίδου ΕἼΔΏΖ ὁλ. οἡ 1.6. ἅπῆὴο Α(Ο. 467 
5. ᾿Αριστίων ᾿Αριστίας ΕἾΔῊΖ Ἴ Λυκουργείᾳ] λυκουργίᾳ τὰ 



ΕΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ 

ἘΤΕΟΚΛΗΣ 

Κάδμου πολῖται, χρὴ λέγειν τὰ καίρια 
δ ᾿ [αν »Ὶ 4 ’ 

ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ πόλεως 
Ν “ ᾿ ν᾿ “ [τς «οἴακα νωμῶν, βλέφαρα μὴ κοιμῶν ὕπνῳ. 
2» ἐς Ν 5. 2::} 5 εἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία θεοῦ" 

εἰ δ᾽ αὖθ᾽, ὃ μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύχοι, , 5 
᾿Ἑτεοκλέης ἂν εἷς πολὺς κατὰ πτόλιν - 
ς 6. ΦΝ “ “ ’, 
ὑμνοῖθ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν φροιμίοις πολυρρόθοις 

οἰμώγμασίν θ᾽, ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριος 
ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει. 
ὑμᾶς δὲ χρὴ νῦν, καὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι Ἰο᾽ 
Ὁ 5 7 ἰ Ν Ν Υ̓ ἔξ ᾿ ἥβης ἀκμαίας καὶ τὸν ἔξηβον χρόνῳ, 
βλαστημὸν ἀλδαίνοντα σώματος πολύν, 

ὥραν τ᾽ ἔχονθ᾽ ἕκαστον ὥστε συμπρετπές, 
, - Ἄν π᾿. Ν “ 2 ἀρ, πόλει τ᾽ ἀρήγειν καὶ θεῶν ἐγχωρίων 

βωμοῖσι, τιμὰς μὴ ᾿ξαλειφθῆναί ποτέ" 15: 
πΥ ἌΠΟ ,ἷ ͵ ας τέκνοις τε, Γῇ τε μητρί, φιλτάτῃ τροφῷ 

“ , ἡ γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ, 
ἅπαντα πανδοκοῦσα παιδείας ὄτλον, 

ἐθρέψατ᾽ οἰκητῆρας ἀσπιδηφόρους 
5 δῦ 7, Χ ,ὔ , Ἢ 

πιστοὺς ὅπως γένοισθε πρὸς χρέος τόδε. 20 
Ν α ᾿ς ᾿Ὶ 3 9 ϑ εἢ ἕ 

καὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει θεός" 

6 πολὺς αιοά οπϊδεγαξ βιιργα 5ογ, Μ 13 ὥραν Μ: ὥραν τὶ 
τ᾽ δαά. πὶ, ὥστε τες. ϑίδηϊου : ὥστι εχ ὥστισ ἴαεΐυτη Μ' 19 οἷ- 
κητῆρας τεος. : οἰκιστῆρας Μ' εἰ ρΡΙ]ετίαιια 20 ἰοτίαββε πιστοί θ᾽ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

χρόνον γὰρ ἤδη τόνδε πυργηρουμένοις 
δ᾿ εἶ 7 ΄, 9 κ᾿ . 

καλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐκ θεῶν κυρεῖ. 
“ 5.95 ς Ἷ ἢ “ ᾿ 

νῦν δ᾽ ὡς ὁ μάντις φησίν, οἰωνῶν βοτήρ, 

ἐν ὠσὶ νωμῶν καὶ φρεσίν, πυρὸς δίχα, 25 
χρηστηρίους ὄρνιθας ἀψευδεῖ τέχνῃ" 
οὗτος τοιῶνδε δεσπότης μαντευμάτων 

λέγει μεγίστην προσβολὴν ᾿Αχαιίδα 
νυκτηγορεῖσθαι κἀπιβούλευσιν πόλει. 
“ἀλλ᾽ ἔς τ᾽ ἐπάλξεις καὶ πύλας πυργωμάτων 30 
ὁρμᾶσθε πάντες, σοῦσθε σὺν παντευχίᾳ, 

πληροῦτε θωρακεῖα, κἀπὶ σέλμασιν ᾿ 
πύργων στάθητε, καὶ πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοις 
μίμνοντες εὖ θαρσεῖτε, μηδ᾽ ἐπηλύδων 

ταρβεῖτ᾽ ἄγαν ὅμιλον" εὖ τελεῖ θεός. . 35 

σκοποὺς δὲ κἀγὼ καὶ κατοπτῆρας στρατοῦ 
5" Ν ᾿ Ἂς 5., κ Ἃα ἔπεμψα, τοὺς πέποιθα μὴ ματᾶν ὁδῷ" 

καὶ τῶνδ᾽ ἀκούσας οὔ τι μὴ ληφθῶ δόλῳ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ ἶ ; 
3 ’ ’ , " Ετεόκλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ, 
ἥκω σαφῆ τἀκεῖθεν ἐκ στρατοῦ φέρων, 49 
αὐτὸς κατόπτης δ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ τῶν πραγμάτων" 
ν᾿ ᾿ Ν, ε ᾿ , ἄνδρες γὰρ ἑπτά, θούριοι λοχαγέται, 

ταυροσφαγοῦντες ἐς μελάνδετον σάκος 
καὶ θιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου, 
ἤΑρη τ᾽, ᾿Ενυώ, καὶ φιλαίματον Φόβον 45 
ὡρκωμότησαν ἢ πόλει κατασκαφὰς : 

θέντες λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ, 
ἢ γῆν θανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ" 
μνημεῖά θ᾽ αὑτῶν τοῖς τεκοῦσιν ἐς δόμους 

πρὸς ἅρμ᾽ ᾿Αδράστου χερσὶν ἔστεφον, δάκρυ 50 
λείβοντες: οἶκτος δ᾽ οὔτις ἦν διὰ στόμα. 

29 κἀπιβούλευσιν Ὀϊπάοτῇ: κἀπιβουλεύσειν Ν : -εὐειν Τεςα. 34 εὖ 
θαρσεῖτε ΔΙΑϊΪπα : εὐθαρσεῖτε ςοαά. 49 αὑτῶν] αὐτῶν Μ 



ΕΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ 

σιδηρόφρων γὰρ θυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων 
ἔπνει, λεόντων ὡς ΓΑρη δεδορκότων. 

καὶ τῶνδε πίστις οὐκ ὄκνῳ χρονίζεται. 
κληρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν 
ἕκαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγοι λόχον. 

55 

Ν ΄“΄ 4 ον ΝΥ 2 γ΄ ’ 
πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐκκρίτους πόλεως 

πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισι τάγευσαι τάχος" 
ΡῚ Ν Ν ΕΝ “ 3 7 νι 
ἐγγὺς γὰρ ἤδη πάνοπλος ᾿Αργείων στρατὸς 

“ 7 δ ἐν Ν 3 Ν χωρεῖ, κονίει, πεδία δ᾽ ἀργηστὴς ἀφρὸς 
χραίνει σταλαγμοῖς ἱππικῶν ἐκ πλευμόνων. 

Ν 3. ἃν ἈΝ Ν 3 , 
σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς κεδνὸς οἰακοστρόφος 

φράξαι πόλισμα, πρὶν καταιγίσαι πνοὰς ᾿ 
Ν Ν “ “-“ “ Ἄρεως" βοᾷ γὰρ κῦμα χερσαῖον στρατοῦ 

Ν “ Ν “ ν 7 καὶ τῶνδε καιρὸν ὅστις ὥκιστος λαβέ" 
κἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσκόπον 
ὀφθαλμὸν ἕξω, καὶ σαφηνείᾳ λόγου 
εἰδὼς τὰ τῶν θύραθεν ἀβλαβὴς ἔσει. 
ὦ Ζεῦ τε καὶ Γῆ καὶ πολισσοῦχοι θεοί, 
3 ΒΝ Ν, Ν ε ὔ Αρά τ᾽ Ἐρινὺς πατρὸς ἡ μεγασθενής, 

ξ΄ ’ ; , 
μὴ μοι πόλιν γε πρυμνόθεν πανώλεθρον 

ἐκθαμνίσητε δῃάλωτον, “Ελλάδος 
ἢ , Ν ’ὔ δ ν» Δ 

φθόγγον χέουσαν, καὶ δόμους ἐφεστίους" 

ἐλευθέραν δὲ γῆν τε καὶ Κάδμου πόλιν 
ᾧγοῖσι δουλίοισι μήποτε σχεθεῖν' 

γένεσθε δ᾽ ἀλκή: ξυνὰ δ᾽ ἐλπίζω λέγειν" 
πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τίει. 

ΧΟΡΟΣ 

θρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη" 
μεθεῖται στρατός: στρατόπεδον λιπὼν 
ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας" 

54 πίστις τες. εἰ 5ίοΡδειιβ (ν]}. 11): πύστις ςοὐά. οσεἰξ, 
: πνευμόνων τερο. 71 πρυμνόθεν σοαά, : πρέμνοθεν Ν᾽ Ἰεκεπᾶτγίιτη 

βασι εἀά, ρ]εγίαας 
θεῖν 

όο 

65 

70. 

Ἷ5 

8ο 

61 πλευμόνων 

15 δουλίοισι ΑἸάϊπα : δουλείοισι ςοἀά. σχε- 
ΒΙοπαῆε]ά : σχέθειν εοἀά. η8-1ο7 ἱπίεγ Ἄοπογειιίαβ ἀἰβεγ ἐπ αϊ 

ς 
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αἰθερία κόνις με πείθει φανεῖσ᾽, 
ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος.---- 

ἢ ἔτι δὲ γᾶς ἐμᾶς πεδί᾽ ὁπλόκτυπ᾽ ὠ- 
οἰ τὶ χρίμπτει βοάν: ποτᾶται, βρέμει δ᾽ 
᾿ἀμαχέτου δίκαν ὕδατος ὀροτύπου.---- 85 

ΦΆ  Ὰ, Ν ἰὼ ἰὼ θεοὶ 

θεαί τ᾽ ὀρόμενον κακὸν ἀλεύσατε.---- 
βοᾷ ὑπὲρ τειχέων 
ὁ λεύκασπις ὄρνυται λαὸς εὐὖ- 
τρεπὴς ἐπὶ πόλιν [διώκων .---- 9ο 

Ε ς΄ὔ᾿ το ΄ τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρ᾽ ἐπαρκέσει 
“ Δ ο 

θεῶν ἢ θεᾶν; 

πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ {πάτρια προσπέσω 
βρέτη δαιμόνων;---- 95 
ἰὼ μάκαρες εὔεδροι, 

ἀκμάζει βρετέων ἔχεσθαι: τί μέλ- 
λομεν ἀγάστονοι;---- 
ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον; Ιοο 

7 Ν Ὁ. 8 ᾿] Ν, “ Φ πέπλων καὶ στεφέων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν ἀμ- 
φὶ λιτάν᾽ ἕξομεν;---- 

΄ , ἔ , ἘΠῚ ἜΣΑΝ , κτύπον δέδορκα' πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 

τί ῥέξεις; προδώσεις, παλαίχθων 

ἤΑρης, τὰν τεάν;---: Ιο5 
ἰὼ χρυσοπήληξ δαῖμον, ἔπιδ᾽ ἔπι-. 
ὃε πόλιν ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔθου. 

θεοὶ πολιάοχοι χθονὸς ἴθ᾽ ἁθρόοι στρ. α. 
ἴδετε παρθένων 1Ο 

83-4 ἔτι δὲ γᾶο ἐμᾶς ῬΑΪΕν, πεδί᾽ ὁπλόκτυπ᾽ 56: 416 Γ, ὠτὶ τεςο. 
χρίμπτει βοάν Ἐ ̓ ίΞΟΗ] : ἕλεδέμας πεδιοπλοκτύπος τί χρίμπτεται βοᾷ Μ 
τοξιπὶ Ἰοσιιπὶ ἰΐα ταϑεϊξυε Ῥαϊεῖο ργαεειπηίε ΔΝ ες ΚΙ οἴη, πἰβὶ χαρά ἰδὲ 
Ρ͵ΓῸ ἔτι μαρεΐ 86 ἰὼ ἰὼ τεςς. : ἰὼ ἰὼ ἰὼ Μ 88 βοᾷ ἴοτίαββε 
5Βϑοϊ πα πάττ 90 διώκων 56ο] 51: Εοίμα 94 πάτρια εἀά. 
εχ 5. ῃο]. Ψο]οκηηδπη ΙΟΙ στεφέων εχ στεφάνων ἰδείιμη Μ 
το ΞΩ ἀμφὶ λιτάν᾽ 561 416Γ: ἀμφίλιταν Μ' : ἀμφὶ λιτὰν τὴ; τοῦ ἰὼ 
Πιπάοτῇ: ὦ  οοπά, 1ΟΟ πολίοχοι Ὠϊπάοτ ἴθ᾽ ἁθρόοι ϑἰειβιοῖῦ : 
ἴθ᾽ ἴτε πάντες οσοαά. (τ ΞΌΈΡΓΑ θ 5.Γ. ΜῈ) 
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ἱκέσιον λόχον δουλοσύνας ὕπερ. 
κῦμα [γὰρ] περὶ πτόλιν δοχμολόφων ἀνδρῶν 
καχλάζει πνοαῖς ΓΑρεος ὀρόμενον. 115 
ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ πάτερ ἵπαντελές, πάντως 
ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. [ 
᾿Αργέιοι δὲ πόλισμα Κάδμου ; “ 120 
κυκλοῦνται: φόβος δ᾽ ἀρείων ὅπλων. 
διάδετοι (δέ τοι γενῦν ἱππίων 
κινύρονται φόνον χαλινοί. 
ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες πρέποντες στρατοῦ 
δορυσσοῖς σαγαῖς πύλαις ἑβδόμαις 125 
εὐνὴν προσίστανται πάλῳ λαχόντες. 

᾿ σύ τ᾽, ὦ Διογενὲς φιλόμαχον κράτος, [ἀντ. α 
ῥυσίπολις γενοῦ, 
Παλλάς, ὅ θ᾽ ἵππιος ποντομέδων ἄναξ 130 
ἰχθυβόλῳ Ποσειδάων μαχανᾷ, 
ἐπίλυσιν πόνων, ἐπίλυσιν δίδου. : 
σύ τ᾽, ΓΑρης, φεῦ, φεῦ, ἐπώνυμον Κἀδμου ἡδὺ 135 
φύλαξον κήδεσαί τ᾽ ἐναργῶς. 
καὶ Κύπρις, ἅτ᾽ εἶ γένους προμάτωρ, 140 
ἄλευσον: σέθεν γὰρ ἐξ αἵματος 

΄ ΚΞ, ὄ 
γεγόναμεν" λιταῖσί σε θεοκλύτοις 
5 “ ᾽’ ἢ 
ἀυτοῦσαι πελαζόμεσθα. 

καὶ σύ, Λύκει᾽ ἄναξ, Λύκειος γενοῦ 145 

114 γὰρ 5εο]υπὶ: ΚΊΔιιβεη 1τ6 [οτίαββε πάντως, πάτερ παντελές, 
Δ εςκιείῃ 120 δὲ Μ, τες. : γὰρ (5ΈΡΓΑΒΟΓ.) πὰ, οεἰξ. ςοαά, 
121 ἀρείων ΒΙοπηῆεϊ!ά : ἀρηίων εοἀά. 122 διάδετοι Τεςί. : δια- 
δέτοι Μ δέ τοι αἀά. Ὀιπάοτ γενῦν Ὠϊπάοτί : γενύων ςοαά. 
ἱππίων τεος. ἄπο : ἱππείων σοαά. σείξ. 123 κινύρονται] μινύρονται εχ 
Ἡεβυςῃΐο (αὶ προφωνοῦσι ἱπιεγρτγείδει) 1,. ΘΙ ποτ 124 ἀγήνορες 
ςοαά. 125 δοῤῥυσσοῖς ΒΙοΙηΗ6]4 : δορυσσόοις σοαά, Ῥοβὲ 1:ῶ5 
ἐχοίάϊε ἐδυέαββα Δαυϊά : νά. δὰ 147 131 Ποσειδάων μαχανᾷ 
ΚΊΙαυΒθη : μαχανᾷ Ποσειδᾶν (νεὶ] -δῶν) σοάά. 135 πηδίγο οαγαῖ 
φεῦ φεῦ, κηδείαν πόλιν ἱπρεπίοβε ΔΝ εςκΙεἰπ : πόλιν Κάδμου ἐπώνυ- 
μον (φεῦ φεῦ 5ες]τι515) ΠΙ ποτέ 141 γὰρ τεος, : οτῃ. Μ 143 λι- 
ταῖσι ΠοΥΠΊδ πη ; λιταῖς ςοαά. 144 ἀυτοῦσαι δόμοι ἀπύουσαι ςοὐἀά. 
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στρατῷ δαΐῳ στόνων αὖ τίτας. 
Ἐσύ τ᾽, ὦ Λατογένει- 

5. α κούρα, τόξον εὐτυκάζου [Αρτεμι φίλα]. ἢ 

ἑ δ ὲ ἔ, [στρ. β. 
ὄτοβον ἁρμάτων ἀμφὶ πόλιν κλύω" 151 
ὦ πότνι᾽ Ἥρα. 
ἔλακον ἀξόνων βριθομένωμ χνόαι. 
ἤΑρτεμι φίλα, [ὲ ἃ  ἔ, 
δοριτίνακτος αἰθὴρ δ᾽ ἐπιμαίνεται. 155 

τί πόλις ἄμμι πάσχει, τί γενήσεται; 

ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει θεός; 

ἐ ἐξ ἔ, [ἀντ. β. 
ἀκροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιθὰς ἔρχεται" 
ὦ φίλ᾽ "Απολλον" 
κόναβος ἐν πύλαις χαλκοδέτων σακέων, τόο 
παῖ Διός, ὅθεν 

, ς ἘΝ ΣΤ ΟΑΣ ς 2 , 
πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ. 

΄ὔ αὐ ἀπ: ἐλ ἐν Ν , 
σύ τε, μάκαιρ᾽ ἄνασσ᾽ ΓὌγκα, πρὸ πόλεως 

ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. τό5 

ἰὼ παναρκεῖς θεοί, [στρ. γ. 
ἰὼ τέλειοι τέλειαί τε γᾶς 
τᾶσδε πυργοφύλακες, 

πόλιν δορίπονον μὴ προδῶθ᾽ 
ἑτεροφώνῳ στρατῷ. 179 
κλύετε παρθένων κλύετε πανδίκως 
χειροτόνους λιτάς. 

146 αὖ τίτας ϑεῃπιαξ : ἀυτᾶς ςοάά.: ἀντίτας Ν ες κεῖ 147-09 5ίγο- 
Ρῆδε νν. ποη γεβροπάβεηϊς. ΑἸ Ποβ νν. ἼἽογτίριιπε : σύ τ᾽, ὦ Λατωΐίς, 
εὐτυκάζου ΜΝ εςκΚΙ]είπ : ταοίτι5 ἔογίαθθα 411} απίε τό δχοίΐθϑα δ] αυτά 
Θχἰβεϊπγαπί 149 ἼΑρτεμι φίλα (εοἀά.): βϑοϊιβὶὶ Θϑί 16 ν 155 αἰθὴρ δ᾽ 
Ἡδγηδηῃ : δ᾽ αἰθὴρ σοἀά. 161 παῖ Διός, ὅθεν νοῃ ἄδῃ ΒΕεΙρΡΉ : καὶ 
Διόθεν εοἀά. τ63-4 μάχᾳ. ] σύ τε Ἠεττηδηῃ : μάχαισί [ἱπε Ν 
166 παναρκεῖς (Ὰλ 5ρΓα ρ 50Γ. τι.) Μ 168 τᾶσδε τεος. : τᾶσδέ 
ὙΣΕΜ 172 πανδίκως τεοςς, εἴ Ν (εχ πανδίκους σογΓαοίιπ) 
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Χο 

175 τ᾽ δα44, 5εἰα]ογ 
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ἰὼ φίλοι δαίμονες, 

λυτήριοί {τ᾽ ἀμφιβάντες πόλιν, 
δείξαθ᾽ ὡς φιλοπόλεις, 

μέλεσθέ θ᾽ ἱερῶν δημίων, 
μελόμενοι δ᾽ ἀρήξατε" 
φιλοθύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων 
μνήστορες ἐστέ μοι. 

4: πδΝ »] “ Ε] ᾿ , , ὑμᾶς ἐρωτῶ, θρέμματ᾽ οὐκ ἀνασχετά, 
ἦ ταῦτ᾽ ἄριστα καὶ πόλει σωτήρια, 
στρατῷ τε θάρσος τῷδε πυργηρουμένῳ, 

βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούχων θεῶν 
» , ’ , αὔειν, λακάζειν, σωφρόνων μισήματα; 
ἊΣ δ." “Ὁ ἘΣΑΟΤ 3 “ 7 

μήτ᾽ ἐν κακοῖσι μήτ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ 

ξύνοικος εἴην τῷ γυναικείῳ γένει. 
κρατοῦσα μὲν γὰρ οὐχ ὁμιλητὸν θράσος, 
δείσασα δ᾽ οἴκῳ καὶ πόλει πλέον κακόν. 

καὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόμους φυγὰς 
θεῖσαι διερροθήσατ᾽ ἄψυχον κάκην" 
τὰ τῶν θύραθεν δ᾽ ὡς ἄριστ᾽ ὀφέλλεται, 
αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἔνδοθεν πορθούμεθα. 
τοιαῦτά τὰν γυναιξὶ συνναίων ἔχοις. 
κεὶ μή τις ἀρχῆς τῆς ἐμῆς ἀκούσεται, 
ἀνὴρ γυνή τε χὦ τι τῶν μεταίχμιον, 
ψῆφος κατ᾽ αὐτῶν ὀλεθρία βουλεύσεται, 
λευστῆρα δήμου δ᾽ οὔ τι μὴ φύγῃ μόρον. 

μέλει γὰρ ἀνδρί, μὴ γυνὴ. βουλευέτω, 
τἄξωθεν: ἔνδον δ᾽ οὖσα μὴ βλάβην τίθει. 
" ᾿ ΠΑΘΑΝΙ ἀϑσαςςο Ἁ ἘΣ Ὁ Υῦα, 
ἤκουσας ἢ οὐκ ἤκουσας, ἢ κωφῇ λέγω; 

ὦ φίλον Οἰδίπου τέκος, ἔδεισ᾽ ἀκού- 
Ν 

σασα τὸν ἁρματόκτυπον ὄτοβον ὄτοβον, 

[ἀντ. γ. 

175 

180 

185 

190 

195 

20ο 

[σέρ. α. 

176 φιλοπόλεις ΔΝ ἀπά οὙ]Πςἢ : φιλοπόλιες Μ εἰ 
οοὐά, ρΡΙετίαθιε τ:ηηθ᾽ τεοο.: δ᾽ Μ τ70 πόλεος ΡοΙϑοῃ : πόλεως οσοὐά. 
195 Ππαρεπέ γεςς, : οπηπ τ Μ 

ἌΕΘΟΗ. ΤΗΕΒ. 

204 ὄττοβον ὈΪ5 τεςο. : ὄτοβον 5επιεὶ Μ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

᾿ ὅτε τε σύριγγες ἔκλαγξαν ἑλίτροχοι, 205 
ε Ν 3 ᾿ Ν , 
ἱππικῶν τ᾽ ἄπυον πηδαλίων διὰ στόμα 

πυριγενετᾶν χαλινῶν. 

ἌΡΑ ως ΄ 3 ΒΚ. Ν ᾿ Ετ. τί οὖν; ὁ ναύτης ἄρα μὴ ᾿ς πρῷραν φυγὼν 
Ν. 

πρύμνηθεν ηὗρε μηχανὴν σωτηρίας, ᾿ 

νεὼς καμούσης ποντίῳ πρὸς κύματι; 210 

Χο. ἀλλ᾽ ἐπὶ δαιμόνων πρόδρομος ἦλθον ἀρ- [ἀντ. α. 
χαῖα βρέτη, θεοῖσι. πίσυνος, νιφάδος : 
ὅτ᾽ ὀλοᾶς νιφομένας βρόμος ἐν πύλαις" 
δὴ τότ᾽ ἤρθην φόβῳ πρὸς μακάρων λιτάς, πόλεως 
ἵν᾽ ὑπερέχοιεν ἀλκάν. 215 

Ετ. πύργον στέγειν εὔχεσθε πολέμιον δόρυ. 
Χο. οὔκουν τάδ᾽ ἔσται πρὸς θεῶν; ; 
Ετ. ο΄ ἀλλ᾽ οὖν θεοὺς 

τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεος ἐκλείπειν λόγος. 

Χο. μήποτ᾽ ἐμὸν κατ᾽ αἰῶνα λίποι θεῶν [στρ. β. 
ἅδε πανάγυρις, μηδ᾽ ἐπίδοιμι τάνδ᾽ 220 

᾿ἀστυδρομουμέναν πόλιν καὶ στράτευμ᾽ 
ἁπτόμενον πυρὶ δαΐῳ. 

Ετ, μή μοι θεοὺς καλοῦσα βουλεύου κακῶς" 
πειθαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας 
μήτηρ, γονῆς σωτῆρος" ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 225 

Χο, ἔστι’ θεοῦ δ᾽ ἔτ᾽ ἰσχὺς καθυπερτέρα" [ἀντ. β. 
πολλάκι δ᾽ ἐν κακοῖσι. τὸν ἀμάχανον 

205 ὅτε τες. : ὅτι Μ 206 ἄπυον Τ,ΔοΠηηδπη : ἀύπνων ςοαά. 
210 πρὸβ τεος, : ἐν (Ϊπ ταβιιγα) Μ 212 θεοῖσι πίσυνος ΘΘΙά]6Γ: 
πίσυνος θεοῖς σοαά. 216-218 ἰγεβ νν. ἰΐα ἊἸβέγι ρας Π1,, Ταος. : 
Ετθοοὶὶ οσοπεϊπυδί Μ' 21η οὕκουν Μ : οὐκοῦν τη,, τεσο. 218 πό- 
λεος γεος. ρῥϑαοὶ : πόλεως σοάά, ςείί. 219 λείποι Μ 222 ἴοτίαββδε 
δαΐῳ {πᾶν) ἘΠΡῈΓ 225. γονῆς ἩεΥηδπη : γυνὴ οοαά. 226 θεοῦ 
Μ΄: θεοῖς: τῇ Τεςο. 227 τὸν ΕΧ 5600]. (δηΐεγ: τὰν οσοαά, 



Ἐτ. 

Χο. 

Ετ. 

Χο. 

Ετ. 

Χο. 

Επτ. 

Χο. 

Επτ. 

ΕΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ 

κἀκ χαλεπᾶς δύας ὕπερθ᾽ ὀμμάτων 
κρημναμενᾶν νεφελᾶν ὀρθοῖ. 

ἀνδρῶν τάδ᾽ ἐστί, σφάγια καὶ χρηστήρια 
θεοῖσιν ἕρδειν, πολεμίων πειρωμένων" 

᾿ Αἰ πὸ τος ξ ΝΡ, , 
σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγᾶν καὶ μένειν εἴσω δόμων. 

διὰ θεῶν πόλιν νεμόμεθ᾽ ἀδάματον, 
δυσμενέων δ᾽ ὄχλον πύργος ἀποστέγει. 
τίς τάδε νέμεσις στυγεῖ; 

οὔτοι φθονῷ σοι δαιμόνων τιμᾶν γένος" 
ἀλλ᾽ ὡς πολίτας μὴ κακοσπλάγχνους τιθῇς, 

εὔκηλος ἴσθι μηδ᾽ ἄγαν ὑπερφοβοῦ. 

ποτίφατον κλύουσα πάταγον ἀνάμιγα 
ταρβοσύνῳ φόβῳ τάνδ᾽ ἐς ἀκρόπτολιν, 
τίμιον ἕδος, ἱκόμαν. » 

“ Ἁ 

μή νυν, ἐὰν θνήσκοντας ἢ τετρωμένους 
’, “- ε ,ὕ πύθησθε, κωκυτοῖσιν ἁρπαλίζετε. 

τούτῳ γὰρ ΓΑρης βόσκεται, φόνῳ βροτῶν. 
καὶ μὴν ἀκούω γ᾽ ἱππικῶν φρυαγμάτων. 

, ΧΠ δον ὃς ἄ ὟΝ μή νυν ἀκούουσ᾽ ἐμφανῶς ἄκου᾽ ἄγαν. 
στένει πόλισμα γῆθεν, ὡς κυκλουμένων. 
οὐκοῦν ἔμ᾽ ἀρκεῖ τῶνδε βουλεύειν πέρι. 
δέδοικ᾽, ἀραγμὸς δ᾽ ἐν πύλαις ὀφέλλεται. 

3 “- Ν “ 3 » ἀν ἢ Ἂς ἊΨ 

οὐ σῖγα μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς κατὰ πτόλιν; 

ὦ ξυντέλεια, μὴ προδῷς πυργώματα » μὴ προδῷς πυργώματα. 
᾽ ΡῚ , Φυυ  φι .ο , , οὐκ ἐς φθόρον σιγῶσ᾽ ἀνασχήσει τάδε; 

230 

[στρ. γ.. 

235 

[ἀντ. γι. 
240 

245 

250 

229 κρημναμενᾶν νεφελᾶν Ἡεγπιδπη : κρημναμέναν (γ6] κριμν.) νεφέ- 
λαν οοἀάα. ογίαββε ἀνορθοῖ ἘΠΡῸΓ 231 πειρωμένων] πειρωμένοις 
(ων ϑΘιργα 5.γ. πι) Μ 
235 τίς Ἡξδδίῃ : τί οοαά. 

233. ἀδάματον Ῥᾶτνν : ἀδάμαντὸον Μ' 
239 ποτίφατον Ἠεἰπιδοείῃ : ποταίνιον 

ςοαά, ἀνάμιγα τες. : ἄμμιγα Μ 240 ἀκρόπτολιν ῬοΥδοῃ : ἀκρό- 
πολιν οοἀά. ρῥ]ογίαια 252 φθόρον τη, : φόνον Μ' 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

Χο. θεοὶ πολῖται, μή με δουλείας τυχεῖν. 
Ετ. αὐτὴ σὺ δουλοῖς καὶ σὲ καὶ πᾶσαν πόλιν. 

Χο. ὦ παγκρατὲς Ζεῦ, τρέψον εἰς ἐχθροὺς βέλος. 255 
Ετ. ὦ Ζεῦ, γυναικῶν οἷον ὥπασας γένος. 
Χο. μοχθηρόν, ὥσπερ ἄνδρας ὧν ἁλῷ πόλις. 
Ετ. παλινστομεῖς αὖ θιγγάνουσ᾽ ἀγαλμάτων; 
Χο. ἀψυχίᾳ γὰρ γλῶσσαν ἁρπάζει φόβος. 
Ετ. αἰτουμένῳ μοι κοῦφον εἰ δοίης τέλος. 26ο 

Χο. λέγοις ἂν ὡς τάχιστα, καὶ τάχ᾽ εἴσομαι. 
Ετ. σίγησον, ὦ τάλαινα, μὴ φίλους φόβει. 

Χο. σιγῶ' σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μόρσιμον. 

Ετ. τοῦτ᾽ ἀντ᾽ ἐκείνων τοὔπος αἱροῦμαι σέθεν. 
Ν ’ ’ 5 Ν 4. Φ 29 , καὶ πρός γε τούτοις, ἐκτὸς οὖσ᾽ ἀγαλμάτων, 265 

εὔχου τὰ κρείσσω, ξυμμάχους εἶναι θεούς" 
κἀμῶν ἀκούσασ᾽ εὐγμάτων, ἔπειτα σὺ 
5 Ν .Ἀ ᾽ “ ὀλολυγμὸν ἱρὸν εὐμενῆ παιώνισον, 

“Ἑλληνικὸν νόμισμα θυστάδος βοῆς, 
θάρσος φίλοις, λύουσα πολέμιον φόβον. 270 
ιν Ν ᾿ς: “-“ ΄ “-“ ἐγὼ δὲ χώρας τοῖς πολισσούχοις θεοῖς, 
πεδιονόμοις τε κἀγορᾶς ἐπιακόποις, 
Δίρκης τε πηγαῖς, ὕδατί τ᾽ ᾿Ισμηνοῦ λέγω, 

εὖ ξυντυχόντων καὶ πόλεως σεσωσμένης, 
Ἡϊμήλοισιν αἱμάσσοντας ἑστίας θεῶν, 275 

ταυροκτονοῦντας θεοῖσιν, ὧδ᾽ ἐπεύχομαι 

θήσειν τροπαῖα, πολεμίων δ᾽ ἐσθήματα,] 
, ’ 7 ΝΣ -“" ’ 

λάφυρα δάων δουρίπηχθ᾽ ἁγνοῖς δόμοις, 

στέψω πρὸ ναῶν, πολεμίων [δ᾽] ἐσθήματα. Ἴ 

254 καὶ σὲ ΜΝυΠάοΙςοΗ : κἀμὲ Μ΄: κἀμὲ καὶ σὲ καὶ πόλιν τεςς. 
ἄπο 267 ἀκούσασ Μ 268 παιώνισον Μ : παιάνισον τὴ, Τεςοα. 
273 ὕδατί τ᾿ αεεὶ : οὐδ᾽ ἀπ᾽ σοἀά. : ἱηρεηίοδε οὐδ᾽ ἀπ᾿ ᾿ἸΙσμηνὸν ΔΌΓΕΒΟΠ 
275-9 οοτγτγιρία δος γεἀδυπάαηπεϊα ναγὶς τγεοϊἀππίασ. ῬὈγαδϑβίαι ἐογίαββϑε 
οὑπὶ [,.. Ὀπάοτῇ 275- βεοϊπάσθγα : νεῖ οὰπὶ Ηυπηδηηο νν. 277-9 ἴα 'ἰπ 
ἄπο νεῖβιιβ γεάϊρεγε:: θήσειν τροπαῖα, δαΐων δ᾽ ἐσθήματα ̓  στέψω Ὄ 
ναῶν δουρίπηχθ᾽ ἁγνοῖς δόμοις 277] ἐσθήμα (τα 511 }0ΓΆ5ογ. τη) 
218 δουρίπηχθ᾽ Ὀϊπάοτῖ: δουρίπληχθ᾽ οοἀ4, 4279 δ᾽ 5ΘεοΠ51{1.. ΠΙπάογῇ 



ἘΠΤΑ͂ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ 

τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου μὴ φιλοστόνως θεοῖς, 280 
μηδ᾽ ἐν ματαίοις κἀγρίοις ποιφύγμασιν" 
οὐ γάρ τι μᾶλλον μὴ φύγῃς τὸ μόῤσιμον. 
ἐγὼ δέ γ᾽ ἄνδρας ἐξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ 
ἀντηρέτας ἐχθροῖσι τὸν μέγαν τρόπον 
εἰς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω μολών, 285 
πρὶν ἀγγέλους σπερχνούς τε καὶ ταχυρρόθους 
λόγους ἱκέσθαι καὶ φλέγειν χρείας ὕπο. 

, ’ 3 ᾽ ς ’ ἔ Χο. μέλει, φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώσσει κέαρ" στρ. α. 

γείτονες δὲ καρδίας 
μέριμναι ζωπυροῦσι τάρβος 290 
τὸν ἀμφιτειχῆ λεών, ς. «ς.):- ᾿ 
δράκοντας ὥς τις τέκνων 
ὑπερδέδοικεν λεχαίων δυσευνάτορας 
πάντρομος πελειάς. 
τοὶ μὲν γὰρ ποτὶ πύργους 295 
πανδαμεὶ πανομιλεὶ 
στείχουσιν. τί γένωμαι; 
τοὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφιβόλοισιν 
ἰάπτουσι πολίταις 
χερμάδ᾽ ὀκριόεσσαν. 300 
παντὶ τρόπῳ, Διογενεῖς 
θεοί, πόλιν καὶ στρατὸν 

Καδμογενῆ ῥύεσθε. 

ποῖον δ᾽ ἀμείψεσθε γαίας πέδον ᾿τ[ἄυτι α. 
τᾶσδ᾽ ἄρειον, ἐχθροῖς 305 
ἀφέντες τὰν βαθύχθον᾽ αἷαν, 

281 ποιφύγμασιν τεςς. : ποφοίγμασιν (ι ΒΌΡΓΑ πο, οἱ ἴῃ ᾿αγα) Μ 
283 δέ γ᾽ 4ποη. : δ᾽ ἐπ᾽ σοἀά. 292 δράκοντας Βοίῃε : δράκοντα δ᾽ 
ςοἄά, 293 λεχαίων 1.ΔΟΠ πα πη : λεχέων σοάά, δυσευνάτορας 
Βοίῃε : δευσευνητορασ (ει ΞΡΓΑ ὁ) ἃ ΞΒΈΡΓΑ ασ᾽ 50. πι}} Μ' 294 πάν- 
τρομος ΜΝ: Ὄνττ ρέμα πὶ εἴ Γεος, [Δηΐς παντ. ἃ μαρθεί Μ : ουηϊτειπέ τγεος. 
296 πανδημεῖ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ὕδωρ τε Διρκαῖον, εὐ- 

τραφέστατον πωμάτων 
“ 

ὅσων ἵησιν ἸΠοσει- 

δᾶν ὃ γαιάοχος 310 
Τηθύος τε παῖδες. 

πρὸς τάδ᾽, ὦ πολιοῦχοι 
θεοί, τοῖσι μὲν ἔξω 
πύργων ἀνδρολέτειραν 
κῆρα, ῥίψοπλον ἄταν, 315 

ἐμβαλόντες ἄροισθε 
κῦδος τοῖσδε πολίταις. 

καὶ πόλεως ῥύτορες (ἔστ᾽) 
» ᾽ὔ 3 εὔεδροί τε στάθητ 

ὀξυγόοις λιταῖσιν. 320 

οἰκτρὸν γὰρ πόλιν ὧδ᾽ ὠγυγίαν στρ. β. 
3 , “᾿ Ν Υ 
Αἰδᾳ προϊάψαι, δορὸς ἄγραν, 

77 ΠῚ “ 
δουλίαν ψαφαρᾷ σποδῷ 

ὑπ᾽ ἀνδρὸς ᾿Αχαιοῦ θεόθεν ι 
περθομέναν ἀτίμως, 325 

Ν Ν ζ΄ ΕᾺ 
τὰς δὲ κεχειρωμένας ἄγεσθαι, 
Δ.» , Ν Ν 
ἐ ἐ, νέας τε καὶ παλαιὰς 

ἱππηδὸν πλοκάμων, περιρ- 
ρηγνυμένων φαρέων. 
βοᾷ δ᾽ ἐκκενουμένα πόλις, 330 
λαΐδος ὀλλυμένας μιξοθρόου" 
βαρείας τοι τύχας προταρβῶ. 

κλαυτὸν δ᾽ ἀρτιτρόφοις ὠμοδρόποις [ἀντ. β. 
"νομίμων προπάροιθεν “διαμεῖψαι 

807-8 εὐτραφέστατον τεοςς. : εὐτρεφέστατον Μ' 315. κῆρα, ῥίψ. 
Του] η5ἰκὶ : καταριψ. Μ, καὶ τὰν ῥίψ. τὰ 818 ἔστ᾽ τα. ΝΥ. Ἠεδαϊδπι 
323 δουλίαν τες. : δουλείαν σοἄά. σαίξ. 3826 κεχηρωμένας (ει 5:1ρΓαὰ 
Ἡϑοῦ πα ὺ Μ 333 ἀρτιτρόφοις ΘοΠποίάσοτ : ἀρτιτρόποις (δ ΒΌΡΓΑΒΟΓ. ΠῚ) 
Μ΄: ἀρτιτρόποις σοαά. οοἰί. ὠμοδρόποις Ἐ ̓ ἰἴ50}}: ὠμοδρόπων Μ' εἰ 
οο44. ρῥΙετίαας 



ΕΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ 

δωμάτων στυγερὰν ὁδόν" τ 4.35 
τί γάρ; φθίμενόν τοι προλέγω 
βέλτερα τῶνδε πράσσειν" 
πολλὰ γάρ, εὖτε πτόλις δαμασθῇ, 
ὲ ἔ, δυστυχῆ τε πράσσει ὃ 
ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἄγει, φονεύ- 340 
ει, τὰ δὲ καὶ πυρφορεῖ" 
καπνῷ ἰδὲ] χραίνεται πόλισμ᾽ ἅπαν" 
μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεῖ λαοδάμας 
μιαίνων εὐσέβειαν Αρης. 

κορκορυγαὶ δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ, ; [στρ. γ. 
ποτὶ [πτόλιν] δ᾽ ὁρκάνα πυργῶτις. 346 

ἈΝ ῊΝ ΘΗ κὰν ΤὙΝ μα ᾿ ᾿ , 
πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ στὰς δορὶ καίνεται" 

βλαχαὶ δ᾽ αἱματόεσσαι 
τῶν ἐπιμαστιδίων 

) ἀρτιτρεφεῖς βρέμονται. 350 
ς ,ἶ ᾿ ζω « , 

ἁρπαγαὶ δὲ διαδρομᾶν ὁμαίμονες" 
ξυμβολεῖ φέρων φέροντι, 

Ν Ν Χ ; » 
καὶ κενὸς κενὸν καλεῖ, 

ξύννομον θέλων ἔχειν, 

οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἴσον. λελιμμένοι. ᾿ 355 
ΑΚ ἡάρ." “ 3 Ι] ’ ’ τίν᾽ ἐκ τῶνδ᾽ εἰκάσαι λόγον πάρα; 

παντοδαπὸς δὲ καρπὸς [ἀντ. γ. 
χαμάδις πεσὼν ἀλγύνει [κυρήσας], 
πικρὸν δ᾽ ὄμμα {τᾶν) θαλαμηπόλων' 
πολλὰ δ᾽ ἀκριτόφυρτος ; : 360 

γᾶς δόσις οὐτιδανοῖς 

336 τί γάρ; ΒΙομηῆεϊά : τί; τὸν σοἀά, τοι (ε ςοἄ. 6) ΒΙοτηβεῖϊά : 
γὰρ ςοἀά. 342 δὲ 5εοἰιιδὶὲ Βγαποκ 846 πτόλιν 5εο]υ51 Ηογ-. 
ΠΊΔΠΠ 347 κλίνεται (και 5ιιργα κλι 501. τῃ}}) Μ 350 ἄρτι- 
βρεφεῖς τεςς. αἰϊχψιοί 352 ξυμβολεῖ (αλλ 5ιρῖα ο 50Γ. π.,) Μ 
355 λελιμμένοι τεςς. : λελημμένοι Μ 356 τίν᾽ τεςς. : τί βεαιιεπέε 
πἴαγα Μ, τίν᾽ τὰ, λόγον Ὀἰπάοτί : λόγος εοαά, 358 κυρήσας 
56οΠ] 51: ΠΙηάοτῖ 359 τᾶν δαά. ΔΝ εοκΙείη 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ 

ἐν ῥοθίοις φορεῖται. 
ὃμωίδες δὲ καινοπήμονες ἸΤνέαι 

ἔ ᾿. τς ᾿] τλήμονες εὐνὰν αἰχμάλωτον ἴ 
5 Ν » “ - 

ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος, αἷς : 365 
δυσμενοῦς ὑπερτέρου . 
2 7 » Ἷ' , “- 
ἐλπίς ἐστι νύκτερον τέλος μολεῖν, 

παγκλαύτων ἀλγέων ἐπίρροθον. 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ 

ὅ τοι κατόπτης, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, στρατοῦ 

πευθώ τιν᾽ ἡμῖν, ὦ φίλαι, νέαν φέρει, 370 
“ 4 7 ’ “-“ 

σπουδῇ διώκων πομπίμους χνόας ποδοῖν. 

ογὰ 

Ημ. καὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ αὐτὸς Οἰδίπου τόκος 
εἰς ἀρτίκολλον ἀγγέλου λόγον μαθεῖν" 
σπουδὴ δὲ καὶ τοῦδ᾽ εὖ καταρτίζει πόδα. 

Αγ. λέγοιμ᾽ ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων, 375 
ὥς τ᾽ ἐν πύλαις ἕκαστος εἴληχεν πάλον. 
Τυδεὺς μὲν ἤδη πρὸς πύλαισι Προιτίσιν 
βρέμει, πόρον δ᾽ ᾿Ισμηνὸν οὐκ ἐᾷ περᾶν 
ὁ μάντις" οὐ γὰρ σφάγια γίγνεται καλά. 
Τυδεὺς δὲ μαργῶν καὶ μάχης λελιμμένος 380 
μεσημβριναῖς κλαγγαῖσιν ὡς δράκων βοᾷ: 
θείνει δ᾽ ὀνείδει μάντιν Οἰκλείδην σοφόν, 
σαίνειν μόρον τε καὶ μάχην ἀψυχίᾳ. 

τοιαῦτ᾽ ἀυτῶν τρεῖς κατασκίους λόφους 
σείει, κράνους χαίτωμ᾽, ὑπ᾽ ἀσπίδος δὲ τῷ 385 
χαλκήλατοι κλάζουσι κώδωνες φόβον" 
ἔχει δ᾽ ὑπέρφρον σῆμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος τόδε, 

362 ῥοθίοις τεος. : ῥοθίοισι Μ' 365--4 σογγιρία ποηάππὶ βαηδη- 
ἴαγ, νέαι τλήμονες ἰδ παϊδπη) καινοπήμονες ἱπίεγργαείδπεβ εἰοῖξ Βαπ]ετ. 
Ῥγαββίας ἔοτίαβδβε τλᾶσαν αἶχμ. εὐνὰν Ηατγίιηρ, νεὶ κῆδος ηὗρον αἶχμ.- 
8365 αἷς Βιῖετ : ὡς οοαά, 373 εἰς ῬοΙδοη : εἶσ᾽ σοαά. 314 εὖ 
καταρτίζει ΔΝ εἰ! : οὐκ ἀπαρτίζει οσοἀά. 316 ὥστε ἴπ ταβϑαγα (υἪ 
νἰ ἀδέιΓ) πηι 379 γίγνεται Ῥοβοη : γίνεται οοὐἀά. 38ο λιμένοσ 
Μ, λε δάβογ. πὶ, μ πῆι 382 θείνει τεος. : θένει Μ' 485 δὲ τῷ 
τεος, : δ᾽ ἐσώ Μ, τῶ πι, 
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φλέγονθ᾽ ὑπ᾽ ἄστροις οὐρανὸν τετυγμένον" 
Ν 5 λαμπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν μέσῳ σάκει, 

4 Ν 2 ’ πρέσβιστον ἄστρων, νυκτὸς ὀφθαλμός, πρέπει. 390 
τοιαῦτ᾽ ἀλύων ταῖς ὑπερκόμποις σαγαῖς 

΄Ν, ».»ν 4 δὺ βοᾷ παρ᾽ ὄχθαις ποταμίαις, μάχης ἐρῶν, 
ἵππος χαλινῶν ὡς κατασθμαίνων μένει, 
Φ Ν «ς ΠΛ ,ὔ ὅστις βοὴν σάλπιγγος ὁρμαίνει κλύων. 

τίν᾽ ἀντιτάξεις τῷδε; τίς Προίτου πυλῶν 395 
κλήθρων λυθέντων προστατεῖν φερέγγυος; ΐ ᾽ 

Ὁ Ν 2 Ν 4 ᾽ “ ϑι ΜΆ , Ετ. κόσμον μὲν ἀνδρὸς οὔτιν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ ἐγώ, 
οὐδ᾽ ἑλκοποιὰ γίγνεται τὰ σήματα: 
λόφοι δὲ κώδων τ᾽ οὐ δάκνουσ᾽ ἄνευ δορός. 
καὶ νύκτα ταύτην ἣν λέγεις ἐπ᾽ ἀσπίδος 400 
ἄστροισι μαρμαίρουσαν οὐρανοῦ κυρεῖν, 

’᾿,3 ἃ 7 ε 7 7 τάχ᾽ ἂν γένοιτο μάντις ἁνοία τινί. 
εἰ γὰρ θανόντι νὺξ ἐπ᾿ ὀφθαλμοῖς πέσοι, 

[ον 7 Ὅτ 6 ΄ τῷ τοι φέροντι σῆμ᾽ ὑπέρκομπον τόδε 
3 “ 

γένοιτ᾽ ἂν ὀρθῶς ἐνδίκως τ᾽ ἐπώνυμον, 405 
5 Χ 8, Ὡς  υ ὦ ΄, ᾿ καὐτὸς καθ᾽ αὑτοῦ τήνδ᾽ ὕβριν μαντεύσεται. 

ἐγὼ δὲ Τυδεῖ κεδνὸν ᾿Αστακοῦ τόκον 
τῶνδ᾽ ἀντιτάξω προστάτην πυλωμάτων, 
μάλ᾽ εὐγενῆ τε καὶ τὸν Αἰσχύνης θρόνον 
τιμῶντα καὶ στυγοῦνθ᾽ ὑπέρφρονας λόγους. 410 

᾿ “- Ν ᾿Ὶ ’ Ν ἈΝ 39- ἥ - αἰσχρῶν γὰρ ἀργός, μὴ κακὸς δ᾽ εἶναι φιλεῖ. 
σπαρτῶν δ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρῶν, ὧν ΓΑρης ἐφείσατο, 
«, . ΑσΣῚ -“ “ 23. γκ 9.9 , ῥίζωμ᾽ ἀνεῖται, κάρτα δ᾽ ἔστ᾽ ἐγχώριος, 
Μελάνιππος" ἔργον δ᾽ ἐν κύβοις ΓΑρης κρινεῖ" 
Δίκη δ᾽ ὁμαίμων κάρτα νιν προστέλλεται 415 
εἴργειν τεκούσῃ μητρὶ πολέμιον δόρυ. 

3091 αγαῖσ (σ δἄϑοτ. πῃ.) Μ 304 κλύων εχ 50Πο]. Τυτννμϊε : 
μένων (ε 393) Μ 398 γίνεται σοἀά. 4092 ἡ ἄνοιά (αοςεπέ. 
πγξαί, ἀνοία πὶ) Μ' 4ο6 μαντεύεται Νί, σ τἀ 4. πὶ 415 δμαί- 
μων Μ: ὃ Ξιρτγα μ 50γ. πὶ, (ἰ. ε. ὅ δαίμων), φιοά Παρεπί τεςο. 



Χο. 

Ετ. 

422 θεοὶ δοῖεν Μῖ, σογτρὶς τῇ 
436 κομπάσαντα ΝΜ : κομπάζοντα τὴ, εἴ τος. 
κέρδει σοἀά. 430 γίνεται σοαά. 44ο-: ἀπειλεῖ... 

443 γεγωνὰ ΒΓιΠΟΙΚ : γεγωνᾷ (ι δάδογ. 
τ) Μ' τεος, ρῥ]εσίαια 444 πυρφόρον τεοο, : πυρφόρων Μ 
ϑεοϊπάσογε νοῦ Ν εοκί εἰμ 

ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

ϑ ς , 3 7 ᾿} “ 
τὸν ἁμὸν νυν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν 

θεοὶ δοῖεν, ὡς δικαίως πόλεως 

πρόμαχος ὄρνυται" τρέμω δ᾽ αἱματη- 
’ὔ ἐς ἭΝ, ,, 

φόρους μόρους ὑπὲρ φίλων 

ὀλομένων ἰδέσθαι. 

ἢν Ν Ὁ“ 3 -“ “ ᾽ὔ 
τούτῳ μὲν οὕτως εὐτυχεῖν δοῖεν θεοί: 

Καπανεὺς δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ηλέκτραισιν εἴληχεν πύλαις. 
γίγας ὅδ᾽ ἄλλος τοῦ πάρος λελεγμένου 
μείζων, ὃ κόμπος δ᾽ οὐ κατ᾽ ἄνθρωπον φρονεῖ, 
πύργοις δ᾽ ἀπειλεῖ δείν᾽, ἃ μὴ κραίνοι τύχη" 
θεοῦ τε γὰρ θέλοντος ἐκπέρσειν πόλιν 
καὶ μὴ θέλοντός φησιν, οὐδὲ τὴν Διὸς 
Ἔριν πέδοι σκήψασαν ἐμποδὼν σχεθεῖν. 
τὰς δ᾽ ἀστραπάς τε καὶ κεραυνίους βολὰς 
μεσημβρινοῖσι θάλπεσιν προσήκασεν" 

ἔχει δὲ σῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον, 
φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ χερῶν ὡπλισμένη" 
χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασιν “ Πρήσω πόλιν. 
τοιῷδε φωτὶ πέμπε----τίς ξυστήσεται, 
τίς ἄνδρα κομπάσαντα μὴ τρέσας μενεῖ; 
καὶ τῷδε κόμπῳ κέρδος ἄλλο τίκτεται. 
τῶν τοι ματαίων ἀνδράσιν φρονημάτων 
ἡ γλῶσσ᾽ ἀληθὴς γίγνεται κατήγορος. 
Καπανεὺς δ᾽ ἀπειλεῖ δρᾶν παρεσκευασμένος, 
θεοὺς ἀτίζων, κἀπογυμνάζων στόμα 
χαρᾷ ματαίᾳ θνητὸς ὧν εἰς οὐρανὸν 
πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ κυμαίνοντ᾽ ἔπη: 
πέποιθα δ᾽ αὐτῷ ξὺν δίκῃ τὸν πυρφόρον 
ἥξειν κεραυνόν, οὐδὲν ἐξηκασμένον 

στρ. α. 

420 

.425 

430 

435. 

440 

445 

429 πέδοι Ὠϊπάοτῇ: πέδῳ Ἄοοαά. 
431 κόμπῳ Κεορκ: 

. θεοὺς 
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μεσημβρινοῖσι θάλπεσιν τοῖς ἡλίου. 
«ἷνἱν ᾿- ὋΝ ᾿ ’ σὺν ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ, κεὶ στόμαργός ἐστ᾽ ἄγαν, 
αἴθων τέτακται λῆμα, ἸΠολυφόντου βία, 
φερέγγυον φρούρημα, προστατηρίας 
᾿Αρτέμιδος εὐνοίαισι σύν τ᾽ ἄλλοις θεοῖς. 450 
λέγ᾽ ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα. 

Χο. ὄλοιθ᾽ ὃς πόλει μεγάλ᾽ ἐπεύχεται, [ἀντ. α. 
“ ὁ ’ 3 [ς 

κεραυνοῦ δέ νιν βέλος ἐπισχέθοι, 

πρὶν ἐμὸν ἐσθορεῖν δόμον, πωλικῶν θ᾽ 
ε Ἕ ᾽ ς ’ 

ἑδωλίων {μ᾽ ὑπερκόπῳ 455 
᾽ δορί ποτ᾽ ἐκλαπάξαι. 

» Ἔ [καὶ μὴν τὸν ἐντεῦθεν λαχόντα πρὸς πύλαις} 
λέξω: τρίτῳ γὰρ ᾿Ετεόκλῳ τρίτος πάλος 
ἐξ ὑπτίου ᾽πήδησεν εὐχάλκου κράνους, 
πύλαισι Νηίσταισι προσβαλεῖν λόχον. 46ο 
ἵππους δ᾽ ἐν ἀμπυκτῆρσιν ἐμβριμωμένας 

δινεῖ, θελούσας πρὸς πύλαις πεπτωκέναι. 

φιμοὶ δὲ συρίζουσι βάρβαρον βρόμον, 
μυκτηροκόμποις πνεύμασιν πληρούμενοι. 
ἐσχημάτισται δ᾽ ἀσπὶς οὐ σμικρὸν τρόπον" 465 
ἀνὴρ [δ᾽] ὁπλίτης κλίμακος προσαμβάσεις 
στείχει πρὸς ἐχθρῶν πύργον, ἐκπέρσαι θέλων. 
βοᾷ δὲ χοῦτος γραμμάτων ἐν ξυλλαβαῖς, 
ὡς οὐδ᾽ ἂν ΓΑρης σφ᾽ ἐκβάλοι πυργωμάτων. 
καὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τὸν φερέγγυον 470 
πόλεως ἀπείργειν τῆσδε δούλιον ζυγόν. 

Ετ. πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τόνδε, σὺν τύχῃ δέ τῳ" 

453 νιν ΒΓΌΠΟΙ : μιν οοαά, 455 μ᾽ 44. Ἡτπηδππη ὑπερκόπῳ 
ΔΏΟΗ. : ὑπερκόμπῳ ςοἀάα, 457 5εο] 5 Η. ΔΝ οΙ 463 βρόμον 
ΕΣ 86Π0]. ΘομῦςΖ : τρόπον ςοοαά. 465 ἐσχημάτισται τὴ; : εἰσημά- 
τισται ΜΝ σμικρὸν Ἐξ οθοτίε]]ο : μικρὸν σοαά. 466 δ᾽ 5εοϊαδβιὶ 
ΒΙοίηῆθ]! 4 προσαμβάσεις (᾿απίετ : πρὸς ἀμβάσεις σοἀά. 411 δού- 
λιον ΒΙοπηῇῆοά : δούλειον σοαά. 



»» τς 
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καὶ δὴ πέπεμπται κόμπον ἐν χεροῖν ἔχων, 
Μεγαρεύς, Κρέοντος σπέρμα τοῦ σπαρτῶν γένους, 
ὃς οὔτι μάργων ἱππικῶν φρυαγμάτων 475 
βρόμον φοβηθεὶς ἐκ πυλῶν χωρήσεται, 
ἀλλ᾽ ἢ θανὼν τροφεῖα πληρώσει χθονί, 
ἢ καὶ δύ᾽ ἄνδρε καὶ πόλισμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος 

ἑλὼν λαφύροις δῶμα κοσμήσει πατρός. 
κόμπαζ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ, μηδέ μοι φθόνει λόγων. 480 

ἐπεύχομαι τῷδε μὲν εὐτυχεῖν, ἰὼ [στρ. β. 
πρόμαχ᾽ ἐμῶν δόμων, τοῖσι δὲ δυστυχεῖν. 
ὡς δ᾽ ὑπέραυχα βάζουσιν ἐπὶ πτόλει 
μαινομένᾳ φρενί, τώς νιν 
Ζεὺς νεμέτωρ ᾿ἐπίδοι κοταίνων. 485 

τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας ἔχων 
Ὄγκας ᾿Αθάνας, ξὺν βοῇ παρίσταται, 
ἽἹππομέδοντος σχῆμα καὶ μέγας τύπος" 
ἅλω δὲ πολλήν, ἀσπίδος κύκλον λέγω, 
ἔφριξα δινήσαντος" οὐκ ἄλλως ἐρῶ. 490 
ς Ν ᾽ » »} Ν ιν ὃ σηματουργὸς δ᾽ οὔ τις εὐτελὴς ἄρ᾽ ἦν 
“ ῳ.᾽ Ν Ν 5 ὅστις τόδ᾽ ἔργον ὥπασεν πρὸς ἀσπίδι, 
Τυφῶν᾽ ἱέντα πύρπνοον διὰ στόμα 

λιγνὺν μέλαιναν, αἰόλην πυρὸς κάσιν' 
ὄφεων δὲ πλεκτάναισι, περίδρομον κύτος 495 

προσηδάφισται κοιλογάστορος κύκλου. 
αὐτὸς δ᾽ ἐπηλάλαξεν, ἔνθεος δ᾽ Αρει 

βακχᾷ πρὸς ἀλκὴν Θυιὰς ὡς φόνον βλέπων. 
τοιοῦδε φωτὸς πεῖραν εὖ φυλακτέον" 
φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομπάζεται. 500 

413 πέπεμπται τες. εἰ Εγδιγάξ : πέπεμπτ᾽ οὐ Μ [οὐ Παρεπὲ οσοαά, 
οαἰξ. 474 σπαρτῶν τεςς. : σπαρτοῦ ΝΜ, ὧν ΒΡΓΑΒΟΓ, τῇ; 48ο λό- 
γων ΜΑΙ Παγῖιβ : λέγων ςοἄά, 48:1 τῷδε τεῦ. : δὴ τάδε Μ 
483 βάζουσιν τεςς. ἄπο : βάζουσ᾽ Ἄεοἀά, σείί. 498 Θυιὰς τες. : 
θυὰς Μ φόνον (ΟΔηίεγ : φόβον σοἀά, 
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Ετ. πρῶτον μὲν ἼὌΟγκα Παλλάς, ἥτ᾽ ἀγχίπτολις, 
πύλαισι γείτων, ἀνδρὸς ἐχθαίρουσ᾽ ὕβριν, 
εἴρξει νεοσσῶν ὡς δράκοντα δύσχιμον" 
Ὑπέρβιος δέ, κεδνὸς Οἴνοπος τόκος, 

ἀνὴρ κατ᾽ ἄνδρα τοῦτον ἡρέθη, θέλων Ὧ}.855 
ἐξιστορῆσαι μοῖραν ἐν χρείᾳ τύχης, 
οὔτ᾽ εἶδος οὔτε θυμὸν οὔθ᾽ ὅπλων σχέσιν 
μωμητός, Ἑ)Ἥ ρμῆς δ᾽ εὐλόγως ξυνήγαγεν. 
ἐχθρὸς γὰρ ἁνὴρ ἀνδρὶ τῷ ξυστήσεται, 
ξυνοίσετον δὲ πολεμίους ἐπ᾽ ἀσπίδων 510 

θεούς: ὃ μὲν γὰρ πύρπνοον Τυφῶν᾽ ἔχει, 
Ὑπερβίῳ δὲ Ζεὺς πατὴρ ἐπ᾽ ἀσπίδος 
σταδαῖος ἧσται, διὰ χερὸς βέλος φλέγων" 
κοὔπω τις εἶδε Ζῆνά που νικώμενον. 
τοιάδε μέντοι προσφίλεια δαιμόνων. , 515 
πρὸς τῶν κρατούντων δ᾽ ἐσμέν, οἱ δ᾽ ἡσσωμένων, 

εἰ Ζεύς γε Τυφῶ καρτερώτερος μάχῃ" 
εἰκὸς δὲ πρᾶξαι κἄνδρας ὧδ᾽ ἀντιστάτας" ΄Ἁ 519 
Ὑπερβίῳ τε πρὸς λόγον τοῦ σήματος 518 ρβίῳ τε πρὸς λόγ ἤματος 
σωτὴρ γένοιτ᾽ ἂν Ζεὺς ἐπ’ ἀσπίδος τυχών. 520 

Χο. πέποιθα (δὴ τὸν Διὸς ἀντίτυπον ἔχοντ᾽ [ἀντ. β. 
ἄφιλον ἐν σάκει τοῦ χθονίου δέμας 
δαίμονος, ἐχθρὸν εἴκασμα βροτοῖς τε καὶ 
δαροβίοισι θεοῖσιν, 
πρόσθε πυλᾶν κεφαλὰν ἰάψειν. , 525 

Αγ. οὕτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω, 
πέμπταισι προσταχθέντα Βορραίαις πύλαις, 

5οιῖ ἥδ᾽ ΝΝ εἰ] 507 οὔθ᾽ τεος. : οὐδ᾽ Μ 509 ἁνὴρ Ῥοδοῃ : ἀνὴρ 
οοάά. 518-09 5ἷς τεος, ἄϊο εἰ Βγιποῖ : ογάϊπα ἴηνεῦβο σοαά, 
ςεέξ. δὲ π|,: γε Μ᾽ πρᾶξαι 5οΓρδὶ : πρᾶξιν Μ : πράξειν τι, εοἀά. 
κἄνδρας Ῥαινν : ἄνδρας ςοὐά. 521 δὴ αἀά. ΒοΡογίε!]Οο 5238 δαί- 
μονος εἰ βροτοῖς Βτιιποῖς : δαίμοσιν εἰ βροτοῖσι ςοἀά. 524 θεοῖσι 
ςοαά, 527 Βορραίαις ῬοΥδοπ : βορρέαις Μ ᾿ 
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τύμβον κατ᾽ αὐτὸν Διογενοῦς ᾿Αμφίονος" 
ὄμνυσι δ᾽ αἰχμὴν ἣν ἔχει μᾶλλον θεοῦ 

σέβειν πεποιθὼς ὀμμάτων θ᾽ ὑπέρτερον, 530 

ἦ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ 

Διός: τόδ᾽ αὐδᾷ μητρὸς ἐξ ὀρεσκόου 
βλάστημα καλλίπρῳρον, ἀνδρόπαις ἀνήρ. 

᾽ ᾿ ἌΧ Ά, ! έ στείχει δ᾽ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηίδων, 
ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα θρίξ. 535 

ὁ δ᾽ ὠμόν, οὔτι παρθένων ἐπώνυμον, 

φρόνημα, γοργὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ἔχων, προσίσταται. 
᾿ Ν ".» ’ 2 δ 

οὐ μὴν ἀκόμπαστός γ᾽ ἐφίσταται πύλαις" 

τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλκηλάτῳ 

σάκει, κυκλωτῷ σώματος προβλήματι, 540 

Σφίγγ᾽ ὠμόσιτον προσμεμηχανημένην 

γόμφοις ἐνώμα, λαμπρὸν ἔκκρουστον δέμας, 

φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῇ φῶτα Καδμείων ἕνα, 

ὡς πλεῖστ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἰάπτεσθαι βέλη. 

ἐλθὼν δ᾽ ἔοικεν οὐ καπηλεύσειν μάχην, 545 

μακρᾶς. κελεύθου δ᾽ οὐ καταισχυνεῖν πόρον, 

Παρθενοπαῖος ᾿Αρκάς" ὁ δὲ τοιόσδ᾽ ἀνὴρ 
μέτοικος, ἔΑργει δ᾽ ἐκτίνων καλὰς τροφάς, 

3 , - “-“ ἮΝ ᾽ ᾿ ,ὔ ’ 
πύργοις ἀπειλεῖ τοῖσδ᾽ ἃ μὴ κραίνοι θεός. 

Ετ. εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῦσι πρὸς θεῶν, 550 

αὐτοῖς ἐκείνοις ἀνοσίοις κομπάσμασιν' 
3 , ’ ιν ’ὔ ἢ τὰν πανώλεις παγκάκως τ᾽ ὀλοίατο. 

ἔστιν δὲ καὶ τῷδ᾽, ὃν λέγεις τὸν ᾿Αρκάδα, 
“" Ἃ, Ν Ν , Ὁ .: Ν ἀ 

ἀνὴρ ἄκομπος, χεὶρ δ᾽ ὁρᾷ τὸ δράσιμον, 

Ακτωρ ἀδελφὸς τοῦ πάρος λελεγμένου" 555 
ὃς οὐκ ἐάσει γλῶσσαν ἐργμάτων ἄτερ 
εἴσω πυλῶν ῥέουσαν ἀλδαίνειν κακά, 
οὐδ᾽ εἰσαμεῖψαι τεῖχος ἐχθίστου δάκους 
εἰκὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾽ ἀσπίδος" 

546 καταισχύνειν (-υνεῖν τι) Μ 557 εἴσω ΒΙοπιβεϊά : ἔσω σοὐά. 
558 τεῖχος ΕΥΆΠΟΚαη : θηρὸς οοα 4. ; 

ΡῚ 



ΕΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ 

ἢ ̓ ξωθεν εἴσω τῷ φέροντι μέμψεται, 56ο 
πυκνοῦ κροτησμοῦ τυγχάνουσ᾽ ὑπὸ πτόλιν. ᾿ 
θεῶν θελόντων κἂν ἀληθεύσαιμ᾽ ἐγώ. 

ν»“ φ ἱκνεῖται λόγος διὰ στηθέων, [στρ. γ. 
Ν 39. φ “ Ι ἘΦ τριχὸς δ᾽ ὀρθίας πλόκαμος ἵσταται, ΄ 

μεγάλα μεγαληγόρων κλυούσᾳ 565 
ἀνοσίων ἀνδρῶν. εἴθε γὰρ 
θεοὶ τούσδ᾽ ὀλέσειαν ἐν γᾷ. 

» Ἂ ἕκτον λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα σωφρονέστατον, 
ἀλκήν τ᾽ ἄριστον μάντιν, ᾿Αμφιάρεω βίαν" 
Ὁμολωίσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος 570 
κακοῖσι βάζει πολλὰ Τυδέως βίαν" 
τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράκτορα, 
μέγιστον ΓΑργει τῶν κακῶν διδάσκαλον, 
Ἐρινύος κλητῆρα, πρόσπολον φόνου, 
κακῶν τ᾽ ᾿Αδράστῳ τῶνδε βουλευτήριον. 

| 

' 

καὶ τὸν σὸν αὖθις προσθροῶν ἀδελφεόν, 
Ι 

ἐξυπτιάζων ὄμμα, Πολυνείκους βίαν, ὶ 

δίς τ᾽ ἐν τελευτῇ τοὔνομ᾽ ἐνδατούμενος, 

575 

καλεῖ. λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα 
“ἢ τοῖον ἔργον καὶ θεοῖσι προσφιλές, 580 
καλόν τ᾽ ἀκοῦσαι καὶ λέγειν μεθυστέροις, 
πόλιν πατρῴαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 

πορθεῖν, στράτευμ᾽ ἐπακτὸν ἐμβεβληκότα; 
μητρός τε πηγὴν τίς κατασβέσει δίκη; 
πατρὶς δὲ γαῖα σῆς ὑπὸ σπουδῆς δορὶ 585 
ἁλοῦσα πῶς σοι ξύμμαχος γενήσεται; 
ἔγωγε μὲν δὴ τήνδε πιανῶ χθόνα, 

560 ἢ 'ξωθεν Ῥοδοῃ : ἔξωθεν σοἀά, 562 κἂν Ηατίυηρ : δ᾽ ἂν Μ 
ἀλλ᾽ ΚΝ. Ἠεδάϊαπι, ααυὶ Ροβέ θελόντων, πο ροβὲ πτόλιν, ἱπίεγρυ ΠΡῚ 
5όπ κλυούσᾳ Ἡεοτγπιαηη : κλύων Μ 566 εἴθε γὰρ τεες. : εἰ θεοὶ Μ 
576 προσθροῶν ΕὙΔΠΟΚΕΗ : προσμόραν Μ: ρμηων Γεςο. 577] ὄμμα 
ΘΟΒΟΙΖ : ὄνομα οσοὐά. 



ΑἸΙΣΧΥΔΟΥ͂ 

μάντις κεκευθὼς πολεμίας ὑπὸ χθονός. 
’ ᾽ 3 Υ̓͂ φοιν , 5 

μαχώμεθ᾽, οὐκ ἄτιμον ἐλπίζω μόρον. 

τοιαῦθ᾽ ὃ μάντις ἀσπίδ᾽ εὔκυκλον νέμων τ καθ 
πάγχαλκον ηὔδα' σῆμα δ᾽ οὐκ ἐπῆν κύκλῳ. 

| | οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἶναι θέλει, 
βαθεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος, 
ἐξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. 
ΛΩΝ, ΤΡ ἐν σῶν Ἀν τὰ (" ἴα 
τούτῳ σοφούς τε κἀγαθοὺς ἀντηρέτας 595 

, “ πέμπειν ἐπαινῶ. δεινὸς ὃς θεοὺς σέβει. 
ἔτ. φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιθος βροτοῖς 

δίκαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεβεστάτοις. 

ἐν παντὶ πράγει δ᾽ ἔσθ᾽ ὁμιλίας κακῆς 
, 5. Ν 3 “ 

κάκιον οὐδέν, καρπὸς οὐ κομιστέος" όοο 

ἄτης ἄρουρα θάνατον ἐκκαρπίζεται. 
μὴ -“ Ν ἢ γὰρ ξυνεισβὰς πλοῖον εὐσεβὴς ἀνὴρ 
ναύταισι θερμοῖς καὶ πανουργίᾳ τινὶ 

ὄλωλεν ἀνδρῶν σὺν θεοπτύστῳ γένει, 

ἢ ξὺν πολίταις ἀνδράσιν δίκαιος ὧν όο5 
2 ΄ Ν “ 3 Υ̓ ἐχθροξένοις τε καὶ θεῶν ἀμνήμοσιν, 

ταὐτοῦ κυρήσας ἐκδίκοις ἀγρεύματος, 
“ 7 

πληγεὶς θεοῦ μάστιγι παγκοίνῳ ᾿δάμη. 

οὕτως δ᾽ ὁ μάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω, 
σώφρων δίκαιος ἀγαθὸς εὐσεβὴς ἀνήρ, ότο 
μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι συμμιγεὶς 

θρασυστόμοισιν ἀνδράσιν βίᾳ φρενῶν, 

τείνουσι πομπὴν τὴν μακρὰν πάλιν μολεῖν, 

Διὸς θέλοντος ξυγκαθελκυσθήσεται. 
δοκῶ μὲν οὖν σφε μηδὲ προσβαλεῖν πύλαις, 615 

᾿] «ς Ν ᾽ ’ὔ οὐχ ὡς ἄθυμον οὐδὲ λήματος κάκῃ, 

588 ὑπὸ τεςς. ἄτι : ἐπὶ Μ : ἐπὶ ςσείί. 590 εὔκυκλον νέμων τὰ εἰ 
τεσσ. : εὔκηλον ἔχων Μ' 591 κύκλῳ] κύτει ΔΝ εοκΙεῖ" 597 βροτοῖς 
πι, εἴ γεος, : βροτοὺς Μ 598 δυσσεβεστάτοις τεοςς. : δυσεβεστέροισ ΝΜ, 
σ' ΒΌΡΥΔΒΌΓ, ΠῚ 601 ἐκδίκοις Ῥτίεπ : ἐκδίκως σοὐά, 6οϑ ᾽δάμησ: 
δάμη Μ εἰ ςείί. 613 πομπὴν] καμπὴν Ἠεἰμηδοείῃ 616 ἄθυμον 
Ταγπεριβ : ἄθυμος οςοαά. 



622 φύει ἊΝ εἸ]αιιεῦ : φύσει Μ : φέρει τη, τεςο. 

ΕΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ 

3  έρε,, “ Ν “ ἀλλ᾽ οἷδεν ὥς σφε χρὴ τελευτῆσαι μάχῃ, 
΄ εἰ καρπὸς ἔσται θεσφάτοισι Λοξίου" 

φιλεῖ δὲ σιγᾶν ἢ λέγειν τὰ καίρια. 
ὅμως δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ φῶτα, Λασθένους βίαν, 
ἐχθρόξενον πυλωρὸν ἀντιτάξομεν, 

, ᾿ ΡΝ », 22 Ζ γέροντα τὸν νοῦν, σάρκα δ᾽ ἡβῶσαν φύει, 
“ “. “ 3 3 4 

ποδῶκες οἶμα, χεῖρα δ᾽ οὐ βραδύνεται 

παρ᾽ ἀσπίδος γυμνωθὲν ἁρπάσαι δόρυ. 
θεοῦ δὲ δῶρόν ἐστιν εὐτυχεῖν βροτούς. 

κλύοντες θεοὶ δικαίας λιτὰς 
ε “ “Δ᾽ «ες ’ 5» - 
ἡμετέρας τελεῖθ᾽, ὡς πόλις εὐτυχῇ, 

δορίπονα κἀκ᾽ ἐκτρέποντες (ἐς) γᾶς 
ἐπιμόλους: πύργων δ᾽ ἔκτοθεν 
βαλὼν Ζεύς σφε κάνοι κεραυνῷ. 

τὸν ἕβδομον δὴ τόν τ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις 
λέξω, τὸν αὐτοῦ σου κασίγνητον, πόλει 

οἵας ἀρᾶται καὶ κατεύχεται τύχας" 
’ 5 Ν »} Ν ᾿ς 

πύργοις ἐπεμβὰς κἀπικηρυχθεὶς χθονΐ, 

ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιακχάσας, 
σοὶ ξυμφέρεσθαι καὶ κτανὼν θανεῖν πέλας, 
ΩΥ “ ΦΝ “ Ν. »} “ ἢ ζῶντ᾽ ἀτιμαστῆρα τὼς ἀνδρηλατῶν 
φυγῇ τὸν αὐτὸν τόνδε τίσασθαι τρόπον. 

ΔΝ 4 “ Ν 7 
τοιαῦτ᾽ ἀυτεῖ καὶ θεοὺς γενεθλίους 

“ ϑ ΝΕ, “ “ 
καλεῖ πατρῴας γῆς ἐποπτήρας λιτῶν 

τῶν ὧν γενέσθαι πάγχυ Πολυνείκους βία. 
ἔχει δὲ καινοπηγὲς εὔκυκλον σάκος 
διπλοῦν τε σῆμα προσμεμηχανημένον. 

ό2ο 

635 

64ο 

623 οἶμα ΜΝ εἰ! : 
ὄμμα εοἀά. 626 λιτὰς Μ΄: λόγους τὴ; 628 ἐς αἀά. Ἡε,ΏΔ ΠΗ : 
οτ. Μ, 5εἀ εἰσ βιιργα ἐπιμόλους 567. ΠῚ; 
τόνδ᾽ σοαά. 
τὺ Μ 
κυκλον Μ' : εὔθετον 5.5 Π0]. (1π Μὴ 

ἌΕΞΒΟΗ, ΤΗΕΒ, 

631 τόν τ᾽ ΒΙοπιδεϊά: 
633 οἵας τεος. : οἵας γ᾽ (ας ἴπ ΠἸξπγα, οἵ εχ οἵ [αοξι πη 

637 ἀνδρηλατῶν ΒΙοπηῆε!]ά : ἀνδρηλάτην σοαά, 642 εὔ- 



Ετ. 

6417 λέγει τεος. : λέξει Μ 
Πολυνείκη τεςς. 
668 

ΑἸΙἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

χρυσήλατον γὰρ ἄνδρα τευχηστὴν ἰδεῖν 
ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη. 
Δίκη δ᾽ ἄρ᾽ εἶναί φησιν, ὡς τὰ γράμματα 
λέγει “ κατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν 
ἕξει πατρῴων δωμάτων τ᾽ ἐπιστροφάς. 
τοιαῦτ᾽ ἐκείνων ἐστὶ τἀξευρήματα. 
σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶθι τίνα πέμπειν δοκεῖ" 
ὡς οὔποτ᾽ ἀνδρὶ τῷδε κηρυκευμάτων 
μέμψει, σὺ δ᾽ αὐτὸς γνῶθι ναυκληρεῖν πόλιν. 
ὦ θεομανές τε καὶ θεῶν μέγα στύγος, 

. ὦ πανδάκρυτον ἁμὸν Οἰδίπου γένος" 
ὦμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι. 
ἀλλ᾽ οὔτε κλαίειν οὔτ᾽ ὀδύρεσθαι πρέτπει, 

Ν Ν “ ,ὔ ’ μὴ καὶ τεκνωθῇ δυσφορώτερος γόος. 
ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα, Πολυνείκει λέγω, 

᾽ ᾿] ’ 3 7 » “, τάχ᾽ εἰσόμεσθα τοὐπίσημ᾽ ὅποι τελεῖ, 
εἴ νιν κατάξει χρυσότευκτα γράμματα " 
»' ὺν ’ Ν 7 “ ἐπ᾽ ἀσπίδος φλύοντα σὺν φοίτῳ φρενῶν. 

“ [ω 

εἰ δ᾽ ἡ Διὸς παῖς παρθένος Δίκη παρῆν 
ἔργοις ἐκείνου καὶ φρεσίν, τάχ᾽ ἂν τόδ᾽ ἦν" 
ἀλλ᾽ οὔτε νιν φυγόντα μητρόθεν σκότον, 
οὔτ᾽ ἐν τροφαῖσιν, οὔτ᾽ ἐφηβήσαντά πω, 
οὔτ᾽ ἐν γενείου ξυλλογῇ τριχώματος, 
Δίκη προσεῖδε καὶ κατηξιώσατο" 

οὐδ᾽ ἐν πατρῴας μὴν χθονὸς κακουχίᾳ 
ι ͵ 

οἶμαί νιν αὐτῷ νῦν παραστατεῖν πέλας, 
ἢ δῆτ᾽ ἂν εἴη πανδίκως ψευδώνυμος 

᾿ “ Ν ’ , Δίκη, ξυνοῦσα φωτὶ παντόλμῳ φρένας. 
’ τούτοις πεποιθὼς εἶμι καὶ ξυστήσομαι 

αὐτός" τίς ἄλλος μᾶλλον ἐνδικώτερος; 

ἄρχοντί τ᾽ ἄρχων καὶ κασιγνήτῳ κάσις, 

οὐδ᾽ τεος, Ρδιιοὶ : οὔτ᾽ σοὐᾳ. ςείξ, 

645 

ό5ο 

655 

δόο 

δός 

ό7ο 

658 Ππολυνείκει (56 ἀ εἰ ἴπ ᾿ἰξιγα) Μ : 
661 προσεῖδε εχ 56Πο]. Ματγιϊπὶ : προσεῖπε οοἀά. 



ΕΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ 

ἐχθρὸς σὺν ἐχθρῷ στήσομαι. φέρ᾽ ὡς τάχος 675 
κνημῖδας, αἰχμῆς καὶ πέτρων προβλήματα. 

Χο. μή, φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, Οἰδίπου τέκος, γένῃ 
ὀργὴν ὁμοῖος τῷ κἀκιστ᾽ αὐδωμένῳ" 
ἀλλ᾽ ἄνδρας ᾿Αργείοισι Καδμείους ἅλις 
ἐς χεῖρας ἐλθεῖν: αἷμα γὰρ καθάρσιον. όβο 
ἀνδροῖν δ᾽ ὁμαίμοιν θάνατος ὧδ᾽ αὐτοκτόνος, 
οὐκ ἔστι γῆρας τοῦδε τοῦ μιάσματος. ΄ 

Ετ. εἴπερ κακὸν φέροι τις, αἰσχύνης ἄτερ 
ἔστω" μόνον γὰρ κέρδος ἐν τεθνηκόσι' 
κακῶν δὲ κἀσχρῶν οὔτιν᾽ εὐκλείαν ἐρεῖς. 685 

Χο, τί μέμονας, τέκνον; μή τί σε θυμοπλη- [στρ. α. 
θὴς δορίμαργος ἄτα φερέτω" κακοῦ δ᾽ 
ἔκβαλ᾽ ἔρωτος ἀρχάν. 

Ετ. ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα κἀρτ᾽ ἐπισπέρχει θεός. 
ἴτω κατ᾽ οὖρον κῦμα Κωκυτοῦ λαχὸν όφο 

΄, Ν -“ Ν « 7, 
Φοίβῳ στυγηθὲν πᾶν τὸ Λαΐου γένος. 

Χο ὠμοδακής σ᾽ ἄγαν ἵμερος ἐξοτρύ- [ἀντ. α. 
νει πικρόκαρπον ἀνδροκτασίαν τελεῖν 
αἵματος οὐ θεμιστοῦ. 

Ετ. φίλου γὰρ ἐχθρά μοι πατρὸς μέλαιν᾽ ἀρὰ 695 
ξηροῖς ἀκλαύτοις ὄμμασιν προσιζάνει, 
λέγουσα κέρδος πρότερον ὑστέρου μόρου. 

Χο. ἀλλὰ σὺ μὴ ᾽ποτρύνου' κακὸς οὐ κεκλή- [στρ. β. 
“ μὴ ’, 5 ΕῚ ᾿ σει βίον εὖ κυρήσας" μελάναιγις ἐκ ὃ 

616. πέτρων ταυίαίιπι ἰῃ πετρῶν Μ' 68ο χεῖρας τεςς. : χέρασ Μ 
684 ἐν (πιυιΐαίιπι ἰπ ἕν πλ}) Μ 686 μέμονασ (ἡ ΞΌΡΓΑ ο 50Γ. πι}} Μ' 
μήτι τεςς. «αἰϊᾳιοῖ ; μήτισ Μ, τεςο. ςείϊ. 687 δορὶ μάργοσ (εοτ- 
ταχὶξ πὰ) Μ 688 ἔκβαλ᾽ (ἔκβαλλ᾽ τη,) Μ 693 ἀνδροηλασίαν 
(ςοσταχῖς πῃ) Μ ὅ95 ἐχθρά τεες. : αἰσχρά Μ μέλαιν᾽ ἍΝ εἰ! : 
τελεῖ Μ, τελεία ΞΌΡΓΑΒΟΓ. π|; : τελεί᾽ τεςς, 696 ἄκλαυτος Βιί]οΓ 
699 ἐκ δ᾽ ΝΥ Εἰ! : δ᾽ οὐκ οοἀά. 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

εἶσι δόμων ᾿Ἐρινύς, ὅταν ἐκ χερῶν Ἴοο 
θεοὶ θυσίαν δέχωνται. 

Ετ. θεοῖς μὲν ἤδη πως παρημελήμεθα, 
χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν ὀλομένων θαυμάζεται" 

τί οὖν ἔτ᾽ ἂν σαίνοιμεν ὀλέθριον μόρον; 

Χο. νῦν ὅτε σοι παρέστακεν" ἐπεὶ δαίμων [ἀντ. β. 
λήματος ἐν τροπαίᾳ χρονίᾳ μεταλ- γοό 
λακτὸς ἴσως ἂν ἔλθοι θαλερωτέρῳ 
πνεύματι" νῦν δ᾽ ἔτι ζεῖ. 

Ετ. ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου κατεύγματα" 
ἄγαν δ᾽ ἀληθεῖς ἐνυπνίων φαντασμάτων 710 
ὄψεις, πατρῴων χρημάτων δατήριοι. 

Χο. πιθοῦ γυναιξί, καίπερ οὐ στέργων ὅμως. 
ἔτ. λέγοιτ᾽ ἂν ὧν ἄνη τις" οὐδὲ χρὴ μακράν. 
Χο. μὴ ᾽λθῃς ὁδοὺς σὺ τάσδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις. 
Ετ. τεθηγμένον τοί μ᾽ οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ. 715 
Χο. νίκην γε μέντοι καὶ κακὴν τιμᾷ θεός. ἡ 
Ἐτ. οὐκ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην τοῦτο χρὴ στέργειν ἔπος. 
Χο. ἀλλ᾽ αὐτάδελφον αἷμα δρέψασθαι θέλεις; 
Ετ. θεῶν διδόντων οὐκ ἂν ἐκφύγοις κακά. 

Χο. πέφρικα τὰν ὠλεσίοικον [στρ. α. 

θεόν, οὐ θεοῖς ὁμοίαν, 721 
παναλαθῆ, κακόμαντιν 

Ν ᾽ 3 ᾿ς, 
πατρὸς εὐκταίαν ᾿Ερινὺν 

τελέσαι τὰς περιθύμους 
κατάρας Οἰδιπόδα βλαψίφρονος" 725 
παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις ἅδ᾽ ὀτρύνει. 

Ἴ06 ἐν τροπαίᾳ ΑἸάϊπα: ἀντροπαῖα ΝΊ, ἀντροπαία τὰ 107 θαλε- 
βωτέρῳ ται, εἴ τεος. : θαλλωτέρῳ ἔπεταὶ Μ : ἔογίαββε θελεμωτέρῳ (οπίηρ- 
ἴοη 109 ἐξέζεσεν τεςς. : ἐξέζεσαν υἱἰὸ νἱἀδίαν Μ Ἴ1τι δωτηρι.. 
Μ, σογγαχὶς ἴπ δοτήριοι τὴ, Α 5ΡΥΓΔΒΟΓ. ΠῚ: 712 πιθοῦ ΒΙοπι- 
ΠΕΙά : πείθου Μ 7118 τίσ Μ (Ἑςοτταχὶξ τη) 119 ἐκφύγοισ Μ : 
ἐκφύγοι τη; 725 Οἰδιπόδα βλαψίφρονος ΤτϊοΙ᾿πῖιι5 : βλαψ. Οἰδ. οοαά. 
726 ἅδ᾽ πι; εἰ τεος, : δ᾽ Μ 



ΕΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗ͂ΒΑΣ 

ξένος δὲ κλήρους ἐπινωμᾷ [ἀντ. α. 

Χάλυβος Σκυθῶν ἄποικος, 
κτεάνων χρηματοδαίτας 

Υ, γος 
πικρός, ὠμόφρων σίδαρος, 730 

ἔδυ ΄ ᾽, χθόνα ναίειν διαπήλας, 
ἐλ ἐσ ᾿ μον ὁπόσαν καὶ φθιμένοισιν κατέχειν, 
τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. 

ἐπειδὰν αὐτοκτόνως [στρ. β. 
αὐτοδάικτοι θάνωσι, 735 
καὶ γαΐα κόνις πίῃ 
μελαμπαγὲς αἷμα φοίνιον, 
τίς ἂν καθαρμοὺς πόροι, 
τίς ἄν σφε λούσειεν; ὦ 
πόνοι δόμων νέοι παλαι- 7409 
οἷσι συμμιγεῖς κακοῖς. 

παλαιγενῆ γὰρ λέγω [ἀντ. β. 
παρβασίαν ὠκύποινον" 
αἰῶνα δ᾽ ἐς τρίτον μένει" 
᾿Απόλλωνος εὖτε Λάιος 745 
βίᾳ, τρὶς εἰπόντος ἐν 

μεσομφάλοις Πυθικοῖς 
χρηστηρίοις θνάσκοντα γέν- 
νας ἄτερ σῴζειν πόλιν, 

κρατηθεὶς δ᾽ ἐκ φίλων ἀβουλιᾶν “) [στρ. γ. 
ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτῷ, ΣΑΣ ΘῚ 
πατροκτόνον Οἰδιπόδαν, 

ὅστε ματρὸς ἁγνὰν 

127 κλήρουσ οἸΐπι Μ : κλήροις τεος, εἴ εχ σογγδοίϊίοπε Μ 134 αὐ- 
τοκτόνως ΤΥΙΟΙΙΠἰτι5 : αὐτοκτόνωσιν Ν : αὐτοὶ κτάνωσιν τὴ; 136 γαΐα 
εχ Ἠδσβυοῆ. Ἡδετγηαπὴ : χθονία οοἀά. 138 καθαρμοὺς τορος. : 
κάθαρμα (μα ἴῃι ταβιγα πη, ὃν βιργαβοῦ, τι.) Μ 143 παρβασίαν 
Ῥογβοῃ : παραβασίαν Μ 146 βίᾳτα: βία Μ 150 δ᾽ 5εο]ιβὶς 
Ῥαινν ἀβουλιᾶν Ὠἰπάοτγῇ; ἀβουλίαν τὴ 751 ἐγείνατο τεος, : 
γείνατο Μ 
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σπείρας ἄρουραν, ἵν᾽ ἐτράφη, 

ῥίζαν αἱματόεσσαν, 755 

ἔτλα" παράνοια συνᾶγε 
᾿ ψυμφίους φρενώλεις. 

κακῶν δ᾽ ὥσπερ θάλασσα κῦμ’ ἄγει" [ἀντ. γ. 
τὸ μὲν πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει 

τρίχαλον, ὃ καὶ περὶ πρύμ- 76ο 
. νὰν πόλεως καχλάζει. 
Ἐμεταξὺ δ᾽ ἀλκὰ δι’ ὀλίγου 
τείνει πύργος ἐν εὔρει Ἰ. 
δέδοικα δὲ σὺν βασιλεῦσι .--------ἜοέοΕΨέοςς 

μὴ πόλις δαμασθῇ. 765 

τέλειαι γὰρ παλαιφάτων ἀρᾶν [στρ. ὃ. 
βαρεῖαι καταλλαγαί: τὰ δ᾽ ὀλοὰ 
πελόμεν᾽ οὐ παρέρχεται. 
πρόπρυμνα δ᾽ ἐκβολὰν φέρει 
ἀνδρῶν ἀλφηστᾶν 770 
ὄλβος ἄγαν παχυνθείς. 

τίν᾽ ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐθαύμασαν [ἀντ. ὃ. 
θεοὶ καὶ ξυνέστιοι πόλεος ὁ 
πολύβατός τ᾽ ἀγὼν βροτῶν, 
ὅσον τότ᾽ Οἰδίπουν τίον, 775 
τὰν ἁρπαξάνδραν 
κῆρ᾽ ἀφελόντα χώρας; 

156 παράνοια (υἱ νϊἀδέιγ) πὶ : παρανοίαι (ι ροβέεα αἄϑογ.) ΜῈ 1757 φρεν- 
ὦλης (-εἰς τ) Μ 162-33 5ιβρεοία νδῦῖε ἐεηίαπέιγ, Ῥγδαδβίδε 
ἴογίαββε μεταξὺ δ᾽ οἶδμα δι᾽ ὀλίγου τείνει πύργος ἐρύκειν ΔΝ εἰ] : 5εἀ 
ΡΓῸ μεταξὺ Ἰερα5 μεσσηγὺ η64 συμβαλεῦσι Μ (ςσοτγταχῖξς τη} 
η66 τελειᾶν Ὠίπάοτ ἀρᾶν Βοίπε : ἀραί σοαά. η68 πελόμεν ΝΜ: 
τελόμεν᾽ τα, εἴ Τεςο. 769 ἐκβολὰν τὴ, : ἐκβολῶν Μ 713 θεοὶ καὶ] 
ὀθνεῖοι ἊΝ ες ΚΙ εἰπ πόλεος ὃ Ὠηάοτῖ : πόλεως σοαά, 1174 πολύ- 
βατός εΧ 5.Πο]. ΒΙοπηῆοὶά : πολύβοτός οοἀά. ἀγὼν ἊΝ εἰ! : αἰὼν σοαά, 
716 τὰν ἁρπαξάνδραν Ἡεγίδπη : ἀναρπαξάνδραν οοὐαά. 
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ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίφρων [στρ. ε. 
ἐγένετο μέλεος ἀθλίων 

γάμων, ἐπ᾽ ἄλγει δυσφορῶν 780 
μαινομένᾳ κραδίᾳ 
δίδυμα κάκ᾽ ἐτέλεσεν" 
πατροφόνῳ χερὶ τῶν 
κρεισσοτέκνων [δ᾽ ἀπ᾽) ὀμμάτων ἐπλάγχθη' 

τέκνοις δ᾽ ἀγρίας [ἀντ. ε. 
ἐφῆκεν ἐπικότους τροφᾶς, γ86 
αἰαῖ, πικρογλώσσους ἀράς, 
καί σφε σιδαρονόμῳ 
διὰ χερί ποτε λαχεῖν 

κτήματα' νῦν δὲ τρέω 790 
μὴ τελέσῃ καμψίπους Ἐρινύς, , 

Αγ. θαρσεῖτε, παῖδες μητέρων τεθραμμέναι. 
πόλις πέφευγεν ἥδε δούλιον ᾧγόν'" 
πέπτωκεν ἀνδρῶν ὀβρίμων κομπάσματα" 
πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε καὶ κλυδωνίου 795 
πολλαῖσι πληγαῖς ἄντλον οὐκ ἐδέξατο. 
στέγει δὲ πύργος, καὶ πύλας φερεγγύοις 
ἐφραξάμεσθα μονομάχοισι προστάταις" 
καλῶς ἔχει τὰ πλεῖστ᾽ ἐν ἕξ πυλώμασι' 
τὰς δ᾽ ἑβδόμας ὁ σεμνὸς ἑβδομαγέτης 8οο 
ἄναξ ᾿Απόλλων εἵλετ᾽, Οἰδίπου γένει 

κραίνων παλαιὰς Λαΐου δυσβουλίας. 
Χο. τί δ᾽ ἔστι πρᾶγμα νεόκοτον πόλει πλέον; 
Αγ. πόλις σέσωσται: βασιλέες δ᾽ ὁμόσποροι 8οᾳ 

η81: κραδίᾳ ΤΌΓΠΕΡΙΙΒ: καρδίᾳ σοἀά. 184 δ᾽ ἀπ᾽ 5εο]τι51]: Βιιγίοη 
(δ᾽ ἀπ’ Μ, δ᾽ τες.) 185 ἀγρίας ἘΤΑΠΟΚΕΗ : ἀραίας ςοἀά. η86 ἐπι- 
κότους) ἐπίκοτος Ἡεαίἢ τροφᾶς τοο., Ἠαίῃ : τροφὰς σοαά. σε. 
η80 διὰ χερί Ῥογβοη : διαχειρίαι Μ 193 δούλιον τες, : δούλειον 
οοὐά. ςεἰι. 794 δ᾽ ἀνδρῶν Μ 799 καλῶς (δ᾽ ΒΙΡΓΑΒΟΓ, τὰ) Μ 
804-13 5ἷς ἀϊβροῃὶε ΚΝ εἰ] : σοάϊσιιπὶ ογάο πυτηδυῖὶβ ταὶ πουῖθι5 ᾿παάϊςσαξαγ 
8ο4 βασιλέες τεος. : βασιλέως (εῖς ΞΊΙΡΓΆΒΟΓ, πι}}) Μ 
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Χο. τίνες; τί δ᾽ εἶπας; παραφρονῶ φόβῳ λόγους 806 805 
Αγ. φρονοῦσα νῦν ἄκουσον" Οἰδίπου τόκω---- 807 
Χο. οἱ ᾽γὼ τάλαινα, μάντις εἰμὶ τῶν κακῶν. 8οϑ 
Αγ. οὐδ᾽ ἀμφιλέκτως μὴν κατεσποδημένω---- 809 
Χο. ἐκεῖθι κεῖσθον; βαρέα δ᾽ οὖν ὅμως φράσον. 81ο 
Αγ. ἅνδρες τεθνᾶσιν ἐκ χερῶν αὐτοκτόνων. 805 810 

Χο. αὑτοὺς ἀδελφαῖς χερσὶν ἠναίρονθ᾽ ἅμα; 81 
“ ΑΘ Φ' Το ἕ ’ 

Αγ. πέπωκεν αἷμα γαῖ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ. 821 

Χο. οὕτως ὃ δαίμων κοινὸς ἦν ἀμφοῖν ἄγαν. 81 
Αγ. αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα δύσποτμον γένος. 813 

τοιαῦτα χαίρειν καὶ δακρύεσθαι πάρα" 8:4. 815 
΄ Ν 3 ε 5.5 , πόλιν μὲν εὖ πράσσουσαν, οἱ δ᾽ ἐπιστάται, 815 

δὶσσὼ στρατηγώ, διέλαχον σφυρηλάτῳ 
Σκύθῃ σιδήρῳ κτημάτων παμπησίαν. 
ἕξουσι δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ χθόνα, 

Ν 3 δου, ’ ΄ 
πατρὸς κατ᾽ εὐχὰς δυσπότμους φορούμενοι. 820 

’ “ ’ ΝΕ! ’ 
[πόλις σέσωσται: βασιλέοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν 820 

πέπωκεν αἷμα γαῖ᾽ ὑπ’ ἀλλήλων φόνῳ. 821 

Χο. ὦ μεγάλε Ζεῦ καὶ πολιοῦχοι 
δαίμονες, οἱ δὴ Κάδμου πύργους 

΄ ε᾽ὔ 

τούσδε ῥύεσθε, 

πότερον χαίρω κἀπολολύξω 825 
πόλεως ἀσινεῖ Τσωτῆρι ."., 
Ὁ Ν Ν Ν ΄ 
ἢ τοὺς μογεροὺς καὶ δυσδαίμονας 

ἀτέκνους κλαύσω πολεμάρχους; 

οἱ δῆτ᾽ ὀρθῶς κατ᾽ ἐπωνυμίαν 

8ο6 τόκω Τϊπάογῇ : τόκος (γένος Βιρτάβογ. τη} Μ' 8οϑ κατε- 
σποδημένω Ὀϊπάοτῇ : κατεσποδημένοι «οοἀά. 8ο9 κεῖσθον (λ 
ΒΌΡΓΑΒΟΥ, τη) Μ 810 ἅνδρες Ῥοΐδοῃ : ἄνδρες οοἀά. 811: αὑτοὺς 
Ηδγίμιηρ : οὕτως σοαά, ἅμα Ναιοκ : ἄγαν οσοἀά. 812 γᾶν (ἰπ 
γαῖ τχιιΐαξιιπη πὰ.) Μ . 813 ἄγαν Νιοκ : ἅμα οοὐἀά. 819 χθόνα 
Βτγαποκ: χθονός οοαά. 820 πορθούμενοι Μεΐπεκε [8,2ο--11 Πὶς 
Βαρεπὶ Ἵοάά. : [820] ῥγογβιιβ βθοϊ πάθπάιϊβ, [821] βίιργα ἰγαηβ᾽δέιβ 
822 πολιοῦχοι Ῥαιινν : πολισσοῦχοι “044. 823-4 δαίμονες οἵ δὴ | 
Κάδμου πύργους ἐρύεσθε (τούσδε 56οἶιι5ο) Ἡἰπιδοείῃ 826 ἀεαβίυ - 
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καὶ πολυνεικεῖς 830 

ὦλοντ᾽ ἀσεβεῖ διανοίᾳ. 

ὦ μέλαινα καὶ τελεία στρ. α. 
γένεος Οἰδίπου τ᾽ ἀρά, 
κακόν με καρδίαν τι περιπίτνει κρύος. 
Ε} πο , ἔτευξα τύμβῳ μέλος : 835 
Θυιὰς ὥς, αἱμοσταγεῖς 

Ν, ᾽ὔ ’ 

νεκροὺς κλύουσα δυσμόρως 

θανόντας" ἦ δύσορνις ἅ- 
δε ξυναυλία δορός. 

ἐξέπραξεν, οὐδ᾽ ἀπεῖπεν [ἀντ. α. 
πατρόθεν εὐκταία φάτις" χ 841 
βουλαὶ δ᾽ ἄπιστοι Λαΐου διήρκεσαν. 
μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν" 
θέσφατ᾽ οὐκ ἀμβλύνεται. 

ἰὼ πολύστονοι, τόδ᾽ εἰρ- 845 
γάσασθ᾽ ἄπιστον" ἦλθε δ᾽ αἷ- 
ακτὰ πήματ᾽ οὐ λόγῳ. 

τάδ᾽ αὐτόδηλα, προῦπτος ἀγγέλου λόγος" 
διπλαῖ μέριμναι, διδυμάνορα 

κἀκ᾽ αὐτοφόνα, δίμοιρα τέ- 850 

λεια τάδε πάθη. τί φῶ;--- 
τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ πόνοι πόνων 
δόμων ἐφέστιοι;---- 
ἀλλὰ γόων, ὦ φίλαι, κατ᾽ οὖρον 
ἐρέσσετ᾽ ἀμφὶ κρατὶ πόμπιμον χεροῖν 855 
πίτυλον, ὃς αἰὲν δι᾿ ᾿Αχέροντ᾽ ἀμείβεται, 

830 ἰδοιηδπὶ δηΐε καὶ Ξι5ρ᾽ σαπέμν εἀ4, ἔογίαββα ἱπτπαγία 834 καρ- 
δίαν τεςς. : καρδίᾳ Μ 836 ὥς, αἱμοσταγεῖς εχ 56Π0]. εἴ τες. Ηξεῖϊπι- 
5οϑίῃ : αἱματοσταγεῖς σοαά. ςετί. 837 δυσμόρως 558}ο]. εἰ τεςς. : 
δυσφόρως Μ 848- 8όδο ἰοτία55ε ἱπίεσ ἄπο σμπογευίαβ ἀἰβεγ Βα 6 πάϊ 
ΟΝ εςκιεῖπ) 848 προὔπτος (οὔπ ἰῃ ταϑβιγα πι,) Μ' 8409 διδυ- 
μάνορα τεες. αἰϊχιοί : δίδυμ᾽ ἀνορέα Μ 854 γόων τεςς. : γόον Μ 
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μελάγκροκον ναῦν ἄστολον [ναὐστολον] θεωρίδα, 
] τὰν ἀστιβῆ ᾿πόλλωνι, τὰν ἀνάλιον, 

᾿ πάνδοκον εἰς ἀφανῆ τε χέρσον. . 8όο 

ἀλλὰ γὰρ ἥκουσ᾽ αἵδ᾽ ἐπὶ πρᾶγος 
πικρὸν ᾿Αντιγόνη τ᾽ ἠδ᾽ ᾿Ισμήνη, 
θρῆνον ἀδελφοῖν’ οὐκ ἀμφιβόλως 
οἶμαί σφ᾽ ἐρατῶν ἐκ βαθυκόλπων ᾿ 
στηθέων ἥσειν ἄλγος ἐπάξιον. 865 

ἡμᾶς δὲ δίκη πρότερον φήμης 
{τῶνδε κλυούσας» 
τὸν δυσκέλαδόν θ᾽ ὕμνον ᾿Ερινύος 
ἀχεῖν ᾿Αίδα τ᾽ 

ἐχθρὸν παιᾶν᾽ ἐπιμέλπειν. 870 
ἰώ. δυσαδελφόταται πασῶν ὁπόσαι, 
στρόφον ἐσθῆσιν περιβάλλονται, 
κλαίω, στένομαι, καὶ δόλος οὐδεὶς 

μὴ ᾽κ φρενὸς ὀρθῶς με λιγαίνειν. 

(Αν.) ἰὼ ἰὼ δύσφρονες, στρ. α. 
φίλων ἄπιστοι καὶ κακῶν ἀτρύμονες, 86 

’ ’ὔ ες Ψ δόμους πατρῴους ἑλόν- 
τες μέλεοι σὺν αἰχμᾷ. 

Χο. μέλεοι δῆθ᾽ οἱ μελέους θανάτους 
ηὕροντο δόμων ἐπὶ λύμῃ. 880 

{1σ.) ἰὼ ἰὼ δωμάτων [ἀντ. α. 
ἐρειψίτοιχοι καὶ πικρὰς μοναρχίας 

857 ναῦν 5ογρδὶ, ἄστολον 6 τες. εἴ 56 Πο]. ϑίδηϊαεν : τὰν ἄστονον (πίε 
μελάγκροκον) Μ ςοἀά. σαί, ναύστολον 560] 1510 ΘἴΔΏ]6Υ 867 τῶνδε 
κλυούσας εχ 50}0]. φἀάϊάϊ (ἐπακουσάσας ΝΝ εἰ) 8όο ἀχεῖν (ΕἸπι5!εῖο 
δαςίοΓε) ΓΟ ἢ πηδπη : ἰαχεῖν οςοαά. 875-945 ΡΕΥΓΒΟΠΔΓΙΠῚ ποίδ5 
᾽Αν, εἰ Ἰσ. δἀά. Βεῖρᾷ: ἱπ οοἀά. δις ἄδδυμε δὰ ποὴ τγαοίς ἀἶβρο- 
ΠΌΠΕΙΓ 8177 δόμους πατρῴους ΘοΒϊΖ : πατρῴους δόμους ςοαά. 
8η8 ἀλκᾷ Μ, γρ. αἰχμᾷ τὰ 882 ἐρειψίτοιχοι τεςς, : ἐρριψίταχοι 
(α πισΐ, ἴῃ οἱ πῃ) Μ 



ΒΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ 

ἰδόντες, ἤδη διήλ- 
λαχθε σὺν σιδάρῳ. 885 

Χο. κάρτα δ᾽ ἀληθῆ πατρὸς Οἰδιπόδα 
πότνι᾽ ᾿Ερινὺς ἐπέκρανεν. 

(Αν.) δι’ εὐωνύμων τετυμμένοι, [στρ. β. 
τετυμμένοι δῆθ᾽, 
ὁμοσπλάγχνων τε πλευρωμάτων 890 

ἷ 4 ’ 

αἰαῖ δαιμόνιοι, 

αἰαῖ δ᾽ ἀντιφόνων 
(δὴ θανάτων ἀραί. 

Χο. διανταίαν λέγεις [πλαγὰν] δόμοισι καὶ 895 
σώμασιν πεπλαγμένους, [ἐννέπω] 
ἀναυδάτῳ μένει 

ἀραίῳ τ᾽ ἐκ πατρὸς 

(οὐδ διχόφρονι πότμῳ. “ 

᾿ (σὴ διήκει δὲ καὶ πόλιν στόνος, [ἀντ. β. 
στένουσι πύργοι, ἜΚ 50} 
στένει πέδον φίλανδρον" μενεῖ 

,ὔ βν ’ 

κτέανα τάδ᾽ ἐπιγόνοις, 

δι᾿ ὧν αἰνομόροις, 

δι’ ὧν νεῖκος ἔβα 905 
καὶ θανάτου τέλος. 

Χο. ἐμοιράσαντο δ᾽ ὀξυκάρδιοι 
κτήμαθ᾽, ὥστ᾽ ἴσον λαχεῖν. 
διαλλακτῆρι δ᾽ οὐκ 

Ῥοβί 885 οὐκέτ᾽ ἐπὶ φιλίᾳ, ἀλλ᾽ ἐπὶ φόνῳ διεκρίθητε ΜΙ, αιιοά 5. ΠΟ] απὶ 
ἴπ εχέ. 1Πδέτπὶ εἰθοὶς Ταῖο!ηἶτ5 891 ἰδοιπδπὶ ἱπάϊςανὶ Γι ΟΠ ΠΠΔΠΠ 
894 δὴ αἀά. ΝΥ ε:} 895 πλαγὰν 5εο]ιι5ῖ: ΕἸΠΊ5] Εν 896 ἐννέπω 
5εο διε ΕἸ ΠΊΕ Υ 809 οὐ ε«ἀά. ΝΥ εςκΙεῖη 903 τάδ᾽ ΝΝΕΙ! : τ᾽ 
οοάά. 
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ἀμεμφεία φίλοις, 

οὐδ᾽ ἐπίχαρις "Αρης. 

(Αν.) σιδαρόπλακτοι μὲν ὧδ᾽ ἔχουσιν 
σιδαρόπλακτοι δὲ τοὺς μένουσι, 
τάχ᾽ ἄν τις εἴποι, τίνες; 

τάφων πατρῴων λαχαί. 

δόμων μάλ᾽ ἀχάεσσ᾽ ἰὰ τοὺς 
προπέμπει δαϊκτὴρ γόος αὐ- 
τόστονος, αὐτοπήμων, 

δαϊόφρων, οὐ φιλογαθής, ἐτύμως 
δακρυχέων ἐκ φρενός, ἃ 
κλαιομένας μου μινύθει 
τοῖνδε δυοῖν ἀνάκτοιν. 

{1σ.) πάρεστι δ᾽ εἰπεῖν ἐπ᾽ ἀθλίοισιν 

Χο 

ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίτας, 
ξένων τε πάντων στίχας 
πολυφθόρους ἐν δαΐ. 

(ἰὼ) δυσαίων σφ᾽ ἃ τεκοῦσα 
πρὸ πασᾶν γυναικῶν ὁπόσαι 
τεκνογόνοι κέκληνται. 
παῖδα τὸν αὑτᾶς πόσιν αὑτῇ θεμένα 
τούσδ᾽ ἔτεχ᾽, οἱ δ᾽ ὧδ᾽ ἐτελεύ- 
τασαν ὑπ᾽ ἀλλαλοφόνοις 
χερσὶν ὁμοσπόροισιν. 

909 ἀμεμφεία Ἡεγπαηη : ἀμεμφία οσοἀά. 
(015) 915 ἀχάεσσ᾽ ἰὰ ΔΝ εἰ! : ἀχάεσσα Μ 

ΒΙοπιῆε!ά : δαΐφρων δ᾽ οοἀά. 
921 δυοῖν τεςς. : δοιοῖν Μ' 
924 τ᾽ ἐπακτῶν Μεῖΐπεκε 
ςοά, σφ᾽ Η. ΚΝο55: σφιν ςοὐά. 
ὥν τὺ Μ 

91ο 

[σ Τρ. γ. 

915 

920 

[ἀντ. γ. 

925 

930 

ΟΙ1-2 σιδηρόπληκτοι 
918 δαϊόφρων 

919 ἐκ ΕΑ: δ᾽ ἐκ. ςοἀά. ςεί 
928 πολίτας τες, : πολίταις ςοὐά. ςείί. 
926 (ἰὼ) δυσαίων Ὀϊπάοτί: δυσδαίμων 

927 προπασᾶν (ἂν τπυΐ, ἱπ 
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(Αν.) ὁμόσποροι δῆτα καὶ πανώλεθροι, [στρ. ὃ. 
διατομαῖς ἀφίλοις, 

ἔριδι μαινομένᾳ, 935 
νείκεος ἐν τελευτᾷ. 

Χο. πέπαυται δ᾽ ἔχθος, ἐν δὲ γαίᾳ 
α φονορύτῳ 
μέμικται κάρτα δ᾽ εἴσ᾽ ὅμάιμδι. , 

πικρὸς λυτὴρ νεικέων ὃ πόντιος ; 940 

ξεῖνος ἐκ πυρὸς συθεὶς 
θηκτὸς σίδαρος" πικρὸς δὲ χρημάτων 
κακὸς δατητὰς "Αρης ἀρὰν πατρῴ- 
αν τιθεὶς ἀλαθῆ. 

(σ.) ἔ ἔχουσι μοῖραν λαχόντες, ὦ μέλεοι, ' [ἀντ. ὃ. 
διοδότων ἀχέων" ἷ 946 

ὑπὸ δὲ σώματι γᾶς 
πλοῦτος ἄβυσσος ἔσται. 

Χο. ἰὼ πολλοῖς ἐπανθίσαντες 
πόνοισι γενεάν" ἐπ 950 

τελευταῖαι δ᾽ ἐπηλάλαξαν 
᾿Αραὶ τὸν ὀξὺν νόμον, τετραμμένου 

. παντρόπῳ φυγᾷ γένους. 
᾿ἕστακε δ᾽ ἔΑτας τροπαῖον ἐν πύλαις, 
ἐν αἷς ἐθείνοντο, καὶ δυοῖν κρατή- 955 

σας ἔληξε δαίμων. 

Αν, παισθεὶς ἔπαισας. 

Ισ. σὺ δ᾽ ἔθανες κατακτανών. 

ΟΠ 933 ὁμοσπόροις . . - πανωλέθροις (ϑαοίοσε Μεϊπεκίο) ΔΝ εςκ εἴη 
934 ἀφίλοις Η. Νο55 : οὐ φίλαις εοἀά. 938 φονορύτῳ 5616 ]εΓ : 
φονορρύτω τε τῷ οοὐά, - 943 πατρῴαν Βοίπε: πατρὸς ςοἀά, 
945 ὦτεςς.: οὔ. Μ 946 διοδότων Βοίπε : διοσδότων οοαά. 
949 ρον Βοίῃε: ἐπανθήσαντες οὐ. ἨΟο9ο51 τελευταῖαι δ᾽ 
Ἠεγπδπη : τελευτᾷ δ᾽ αἵδ᾽ Μ ᾿ 



ΑἸΙΣΧΥΛΟῪ 

Αν. δορὶ δ᾽ ἔκανες 
1σ. δορὶ δ᾽ ἔθανες 
Αν. μελεόπονος. 9όο 

Ισ. μελεοπαθής. 
Αν. ἴτω γόος. 
1σ. ἴτω δάκρυ. 
Αν. πρόκεισαι 

1σ. κατακτάς. 965 

Ἄν, δ, ὙΠ. ἢξ, στρ. α. 
Αν. μαίνεται γόοισι φρήν. 
1σ. ἐν δὲ καρδία στένει. 
Αν. ἰὼ ἰὼ πάνδυρτε σύ. 
1σ. σὺ δ᾽ αὖτε καὶ πανάθλιε. 970 
Αν. πρὸς φίλου [γ} ἔφθισο. 
1σ. καὶ φίλον ἔκτανες.. 
Αν. διπλᾶ λέγειν. 
ἴσ. διπλᾶ δ᾽ ὁρᾶν. 

Αν. ἄχεα δοιὰ τἀδ᾽ ἐγγύθεν. 975 
1σ. πέλας ἀδελφέ ἀδελφεῶν. 

Χο. ἰὼ Μοῖρα βαρυδότειρα μογερά, 
πότνιά τ᾽ Οἰδίπου σκιά" 
μέλαιν᾽ ᾿Ἐρινύς, ἦ μεγασθενής τις εἶ, 

Ἀν ἠέ. Ἰσ' ἠέ. [ἀντ. α. 
Αν. δυσθέατα πήματα ᾿ 981 
1σ. (τόνδ᾽) ἐδέξατ᾽ ἐκ φυγᾶς [ἐμοί]. 

958 ἔκανες ΗεΥΠΊΔΠ : ἔκτανες σοάά. οό5 δάκρυ ΤιΔΟΠΙΠΔΠΗ : 
δάκρυα οὐ. οόᾳ πρόκεισαι Ἠ ΕΥΠΠΊΔΠΗ : προκείσεται οὐ. ο66 ἠέ 
ἢέ μαίνεται... . φρήν Μ' ο68 ἐν ΒιιγηοΥ : ἐντὸς σοαά, φΘόο πάν- 
δυρτε ἘΛ᾿(50η]: πανδάκρυτε Μ τεος, ΟἿ γ᾽ 5εο]υβὶε Βοίμε 
975 ἄχεα δοιὰ ΗεΥπιαπη : ἀχέων τοίων οοἀά. 916 ἀδελφέ᾽ Ἠείπ- 
ΒΟΘΙΗ : δ᾽ αἵδ᾽ ἀδελφαὶ σοἄά, 919 εἰ 993 μέλαιν᾽ Ῥογβοη : μέλαινά 
τ᾽ οςοἀ 4, 980 ηὲ ηὲ.. . πήματα Μ 982 {τόνδ᾽ ) ἐδέξατ᾽ ΚΝ εἰ! : 
ἐδείξατ᾽ οοἀά. ἐμοί 5εοΙϑὶς ΚΕ οΡογία!]ο 
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Αν. οὐδ᾽ ἵκεθ᾽ ὡς κατέκτανεν. 
Ισ. σωθεὶς δὲ πνεῦμ’ ἀπώλεσεν. 

Αν. ὥλεσε δῆτ᾽ (ἄγαν. 985 
1σ. καὶ τὸν ἐνόσφισεν. 
Αν. τάλαν γένος. 
Ι1σ. τάλαν πάθος. 
Αν. δίπονα κήδε᾽ ὁμαιμόνων. 
Ισ. διέρ᾽ ἐπάλμενα πήματα. 990 

Χο. ἰὼ Μοῖρα βαρυδότειρα μογερά, 
πότνιά τ᾽ Οἰδίπου σκιά: 

μέλαιν᾽ ᾿Ερινύς, ἢ μεγασθενής τις εἷ. 

Αν. σὺ τοί νιν οἶσθα διαπερῶν, 
Ισ. σὺ δ᾽ οὐδὲν ὕστερος μαθών, : 995 

Αν. ἐπεὶ κατῆλθες ἐς πόλιν, 
ὶ , ΔᾺΣ 2 ς 1σ. δορός γε τῷδ᾽ ἀντηρέτας. 
Αν. ὀλοὰ λέγειν. 
1σ. ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 

Αν. ἰὼ πόνος, ΙοοῸ 

Ισ. ἰὼ κακά, 

Αν. δώμασι καὶ χθονί, [πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί]. 
1σ. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί: 
Αν. ἰώ, δύστανε τῶν κακῶν ἄναξ. 

Ισ. ἰὼ πάντων πολυστονώτατε. ΙοοΚ5 

ἂν. ἰώ, ποῦ σφε θήσομεν χθονός; 

οϑς ὥλεσε ἊΝ εΕἸἸδτοῦ : ἀπώλεσεν Μ, -ε τεος. δῆτ᾽ (ἄγανν εἰ! : 
δῆτα εοὐά. οϑό τὸν Ηδ]πὶ: τόνδ᾽ οοὐά. 988 τάλαν πάθος 
ΘΟΒᾶΙΖ : τάλανα καὶ παθόν Μ : τάλαν καὶ πάθος τες. 9οϑ8ο δίπονα 
Ἡετηδηη : δύστονα οοἀά. ὁμαιμόνων 5οΓρδβδὶ (ὁμαίμονα ἊΝ ε11} : ὁμώ- 
νυμα εοἀά. 990 διέρ᾽ (διερὰ Ηδἰπιδοείῃ), ἐπάλμενα εΧ 5680]. 
5ΟΓΙΡΒὶ : δίυγρα τριπάλτων οςοἀά. πήματα ΕΧ 5080]. ἍΝ Εἰ] : πημάτων 
ςοαά. Ῥοβέ 99ο ὀλοὰ λέγειν. ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν (εΥΤΟΓΕ 6 998-Ὁ0 111Δἴ4) 
Μ, 5εοϊυβὶς Τ ϊο πῖὰ5 991 ἰὼ οπι. Μ 994 νιν τες. : νυν οοᾷβά. 
ςείξ. 1οοῖ ἰὼ τεος. : ἰὼ ἰὼ Μ ΙΟΟΩ2 πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί 5εο] 51} 
σ. α. Παυρὶ ἸΟΟ4 δύστανε τῶν ΜΝ εοΚΙεἴη : ἰὼ δυστάνων «οοαά. 
ΙΟΟ5. πολυστονώτατε (ἄτιοςα ἘοΡοτία]10) ὟΝ εἰ] : πολυπονώτατοι ᾿σοὐά. 
ΙΟΟΘ δἰίδθγιμ ἰὼ δάβογ, Π 



ΙΟΟΊ ἔνθα 5ογρϑβὶ: ὅπου ςοἄά. 
Ῥοβίξιι πὶ δας ἐγαηβία!ε Ο. α. Ηδαρὲ 
1ΟΓΙ4 στέγων 6 5οββα Δα κεῆσ)!ᾷ : στυγῶν οοὐά. 

᾿ ΤΟ82 θέλῃ τεος, : θέλοι Μ 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ἰώ, ἔνθα τιμιώτατον. 

ἰὼ δαιμονῶντες ἐν ἄτᾳ. 

ἰὼ πῆμα πατρὶ πάρευνον. 

ΚΗΡΥΞ 

δοκοῦντα καὶ δόξαντ᾽ ἀπαγγέλλειν με χρὴ 

δήμου προβούλοις τῆσδε Καδμείας πόλεως" 
3 ᾿ ἜΣ γι ἀν ὅ κ Ετεοκλέα μὲν τόνδ᾽ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ χθονὸς 
θάπτειν ἔδοξε γῆς φίλαις κατασκαφαῖς" 
στέγων γὰρ ἐχθροὺς θάνατον εἵλετ᾽ ἐν πόλει, 
ἱερῶν πατρῴων δ᾽ ὅσιος ὧν μομφῆς ἄτερ 
τέθνηκεν οὗπερ τοῖς νέοις θνήσκειν καλόν. 
οὕτω μὲν ἀμφὶ τοῦδ᾽ ἐπέσταλται λέγειν": 
τούτου δ᾽ ἀδελφὸν τόνδε Πολυνείκους νεκρὸν 
ἔξω βαλεῖν ἄθαπτον, ἁρπαγὴν κυσίν, 
ΓΗ δ, ΤΡῚΣ ὩδῚ Ν , , 
ὡς ὄντ᾽ ἀναστατῆρα Καδμείων χθονός, 

ν “ 2 Ν ΝΥ Ν 
εἰ μὴ θεῶν τις ἐμποδὼν ἔστη δορὶ 

“ ΣΡ) " Ν Ν ἊΣ , 
τῷ τοῦδ΄. ἄγος δὲ καὶ θανὼν κεκτήσεται 

θεῶν πατρῴων, οὗς ἀτιμάσας ὅδε 

στράτευμ᾽ ἐπακτὸν ἐμβαλὼν ἥρει πόλιν. 
οὕτω πετηνῶν τόνδ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν δοκεῖ 
ταφέντ᾽ ἀτίμως τοὐπιτίμιον. λαβεῖν, 
καὶ μήθ᾽ ὁμαρτεῖν τυμβοχόα χειρώματα 

4 ΞΒΩΣ ’ , ᾿] μήτ᾽ ὀξυμόλποις προσσέβειν οἰμώγμασιν, 
ἄτιμον εἶναι δ᾽ ἐκφορᾶς φίλων ὕπο. 
τοιαῦτ᾽ ἔδοξε τῷδε Καδμείων τέλει. 
» ὭΜΑ Ν 7 ἤ 
ἐγὼ δὲ Καδμείων γε προστάταις λέγω" 
μὴ ἣν μή τις ἄλλος τόνδε συνθάπτειν θέλῃ, 
ἐγώ σφε θάψω κἀνὰ κίνδυνον βαλῶ 
θάψασ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν, οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 
Υ̓͂ 3 ᾿ ϑ' ὦ" ᾽ὔ ’ ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ ἀναρχίαν πόλει. 

ΙΟΙΟ 

ΙΟΙ5 

1Ο20 

ΙΟ25 

1030 

ΙΟ35 

τοοϑ Πιπο ν. 'π σοάά. ροβί ᾿οοὺβ 
ΟΤΟΙ2 εὐνοίᾳ Ταοο. : εὐναίᾳ Μ' 

1ο80 ἔδοξεν Μ 
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δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύκαμεν, 

μητρὸς ταλαίνης κἀπὸ δυστήνου πατρός. 
τοιγὰρ θέλουσ᾽ ἄκοντι κοινώνει κακῶν 
ψυχή, θανόντι ζῶσα συγγόνῳ φρενί. 
τούτου δὲ σάρκας οὐδὲ κοιλογάστορες 
λύκοι πάσονται' μὴ δοκησάτω τινί. 
τάφον γὰρ αὐτὴ καὶ κατασκαφὰς ἐγώ, 
γυνή περ οὖσα, τῷδε μηχανήσομαι, 
κόλπῳ φέρουσα βυσσίνου πεπλώματος. 
καὐτὴ καλύψω, μηδέ τῳ δόξῃ πάλιν" 
θάρσει, παρέσται μηχανὴ δραστήριος. 
αὐδῶ πόλιν σε μὴ βιάζεσθαι τάδε. 
αὐδῶ σε μὴ περισσὰ κηρύσσειν ἐμοί. 
τραχύς γε μέντοι δῆμος ἐκφυγὼν κακά. 

. τράχυν᾽" ἄθαπτος δ᾽ οὗτος οὐ γενήσεται. 
ἀλλ᾽ ὃν πόλις στυγεῖ, σὺ τιμήσεις τάφῳ; 
δ Ν “ 7, Ἂν ἤδη τὰ τοῦδε διατετίμηται θεοῖς. 

οὔ, πρίν γε χώραν τήνδε κινδύνῳ βαλεῖν. 
. παθὼν κακῶς κακοῖσιν ἀντημείβετο. 
. ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντας ἀνθ᾽ ἑνὸς τόδ᾽ ἔργον ἦν. 
ἔρις περαίνει μῦθον ὑστάτη θεῶν. 
ἐγὼ δὲ θάψω τόνδε: μὴ μακρηγόρει. 
ἀλλ᾽ αὐτόβουλος ἴσθ᾽, ἀπεννέπω δ᾽ ἐγώ. 

ΦΣ φεῦ, 
ὦ μεγάλαυχοι καὶ φθερσιγενεῖς 
Κῆρες ᾿Ἐρινύες, αἵτ᾽ Οἰδιπόδα 
γένος ὠλέσατε πρυμνόθεν οὕτως, 
τί πάθω; τί δὲ δρῶ; τί δὲ μήσωμαι; 
πῶς τολμήσω μήτε σὲ κλαίειν 

1το938 κακῶν τορος. : κακο. (οογτασξιτη ἴῃ κακῷ τι) Μ 
ΙΟ4Ὶ πάσονται ([πεγαΐ σπάσονται) Μ : σπάσονται τεςα. 
Ρίευβου : αὐτῷ οσοαά. (αὐτῶ ΝΜ) 
οὐ οοἀά. τούς δὲ δρῶ; τεος. : δ᾽ ἐρῶ Μ 

ἈἌΕΞΟΗ,. ΤΗΕΒ. 

Ι040 

1045 

Ιο50 

ΙΟ55 

τούο 

το4ο τούτω Μ' 
1042 αὐτὴ 

1052 τοῦδε ΕΧ 5.Π0]. ῬαΪεν : τοῦδ᾽ 
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μήτε προπέμπειν ἐπὶ τύμβον; 
ἀλλὰ φοβοῦμαι κἀποτρέπομαι 
δεῖμα πολιτῶν. 

σύ γε μὴν πολλῶν πενθητήρων 
τεύξει: κεῖνος δ᾽ ὁ τάλας ἄγοος 
μονόκλαυτον ἔχων θρῆνον ἀδελφῆς 

εἶσιν: τίς ἂν οὖν τὰ πίθοιτο; 

δράτω {τῷ πόλις καὶ μὴ δράτω 
τοὺς κλαίοντας Ππολυνείκη. 

ἡμεῖς μὲν ἴμεν καὶ συνθάψομεν 
αἵδε προπομποί. 
καὶ γὰρ γενεᾷ κοινὸν τόδ᾽ ἄχος, 
καὶ πόλις ἄλλως 

ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίκαια. 
Ημ. ἡμεῖς δ᾽ ἅμα τῷδ᾽, ὥσπερ τε πόλις 

καὶ τὸ δίκαιον ξυνεπαινεῖ. 
μετὰ γὰρ μάκαρας καὶ Διὸς ἰσχὺν 
ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν 
μὴ ̓νατραπῆναι μηδ᾽ ἀλλοδαπῶν 

κύματι φωτῶν 

κατακλυσθῆναι τὰ μάλιστα. 

Ημ 

τούς 

1070 

ΙΟ75 

1οϑο 

τοῦᾳ4 τύμβον τεςς. αἰϊαιοί : τύμβῳ Μ εοοἀά. ςείέ. Ιοῦο θρῆνον 
Γεος. : θρῆνος Μ 1ΟἼΟ πίθοιτο τεςς. Ρῥϑιοὶ: πείθοιτο Μ οείί. 
ΙΟΊΙ τι δἀά. ἀποη. : τε δαά, (δηΐογ Ροϑβί τοϑ4 ἴῃ ΝΜ βυρβογιρίυμ : 
αἰσχύλου ( ἐπιθήβασ τέλοσ 







ΝΟΤΕΘ 

[716 Καάριοία, 97. 7ογίγεος οΓὁ Τλοῦες ἐς οἰἤζζοηις ὁγι167. ἀγα 
7ογηὲ α ργομῇ - ἠαδέ οοητθς Εἰδοΐίθς, τὐῖο αὐἰηγε55ες ἡλέη (5ε6 ῃοίβ 
ΟὨ [ἰη6 1) : Ζ{ε ἐζηι ἐς ἐλ φσαγίν 7η0771:1715.] 

[1{1π65 τ-27. ΡΕΟΙΟσῦΕ. ἘΕτεοῖΙαβ [6 Κίηρ ὑτρὲ5 (ῃ6 πεεὰ οὗ 
εἤοτί δηὰ νἱρίϊδησα ἴῃ {Π6 μου οὗ ἀδῆρεῦ: δδοῦ τημϑί ἀο Πἰ5 ρατί: 
τῆς αἰίδοῖς ἰδ σοπλίηρ, ἃ5 οηθηβ 500. ; 50165 Πᾶνε θθδὴ βεηΐ ἔοσίῃ, 
Δ Ψ1}} ταίασῃ βΒῃμοσίγ. Αἱ {παΐ πιοπηθηΐ δηΐεῦ ἃ βοουΐ, Ψ ΠΟ 
τερουίβ {μαΐ βενεὴ σδρίδίηϑθ, βου ἴο. ἀδββίσου {Π6 οἰΐγ, δῖ ενεῇ 
Ὥον Ὁδϑίϊηρ᾽ Ιοΐβ ἴοΥ {πὶ Ροβίβ δ 1Π6 βενθὴ ραΐββ: [68 ΨῈΟΙ6 
Ατὐρίῖνα ΔΙΠΩΥ ἰ5 τηονίηρ οα ; Π6 Ὀ᾽ά5 [Π6 Κίηρ 5εηα ἔοσίῃ σμαΠΡΙ ΟΩ5 
Δα [ΤΌΟΡ5 ἴο πιεϑαί ΠΥΥΗΝ ΕτεοκΙα5 ΡΥᾶυ5 ἴο Ζει5, Ἑδτγίῃ, Ετηγ5, 
δηά {π6 σιυατάϊδη σοάβ; δηά ἢ6 δηᾶ τῆς οἰ ἰζεηβ ἀδρατσί.] 

1-3. Κάπ)οβ νγὰβ {π6 τηγίῃϊοδ] ἑοαπεγ δηάᾶ Κίηρ οὗ {π6 ἐοσίγαϑϑ 
 Καάμπηεία, δἰζεογνναταάβ ῃη6 οἰΐδάδὶ οὔ ΤΠμερεβ. “Ηδ που βρβὰκ 
δὲ ψογάβ ΨΠ0 βιιαγάβ (ῃ6 ἰογίιηββ οὗ {Πς βίδίβ, ψ]ε] αἸηρ [Π6 ΠΕ]ΠῚ. 
αἴ ΠΕΥ βίδθχῃ, οἸοβίῃρ ποῖ ἢΪ5 εγεβ ἴῃ 5Ιςερ, ἷ. 6, 16. βοοά νδίςμξαὶ 
ΤΌΪΕΥ μου] σῖνε 186 ογάθιβ. ὙΤῈα “5810 οὗ 5ίαίβ᾽ 15 Οη6 οὗ 1Π8 
Ποπηπηοηαϑί ππθίδρῃοῦβ, 6.5. Ο. Τ. 23, Απί. 163. ΤΗΣ μή ἰ5 ἄπο 
ἴο {π6 “6767γ15 ἴοττι οἵ 1ῃ6 ββηίθηςς (ὅστις), ἱΠο ΠΡ οὗ σουγβα 
ἘΓΘΟΚΙΕΒ 15 ΠΙη Κιηρ' οὗ ΠΙπ56 1. 

4. “ἘοΟΥ 5ποι4 μα ἔδτε ΨΕ], ᾿ἔνετε ἄπε ἴο τῃ68 σοά. Τῇβ 
ΟΡίατνεβ τπηατκ ἃ οογίαϊη ἀεἸἴσδον ἴῃ βρεακίηρ οὗ (ῃ6 ξιΐϊυγα οἡ. 
ὙΏΙΟἢ 50 το ἢ ἤδηρβ. 

6. πολὺς ἂν ὑμνοῖτο, ὅζα., “ νγου ἃ Ῥ6 ΟἹ 41] πη 65 ἰοηρτι65 [Πσουρ- 
ουὔξ τΠ6 οἰΐν, σαῃηναβϑθα νι τὨτθαϊθηϊηρ ΤΩ ΌΓΤΊΙΙΤ5. πολύς 1ά1ο- 
τ ΔΕΙΟΔΠΥ πϑεα ἴῃ (Π]5 ργβάϊοδίϊνα νγΑῪ : πολὺς ῥεῖν οἵἩ ἁ ,τῖνοΥ5, ΟἿ 
τηδίδρ Πού Αγ, Εὐγ. ΗἸΡΡ. 443; Πεῖη. 272. 22; πολὺς πνεῖν Οἵ 
Ὑ]ηα5, 1)6πλ.. 787. 22 ; πολὺς ἐλθεῖν, δίς, 

εἷς ΠομπΊΟῃ ἴῃ Δα Παβὶβ τὸ πολύς, οπείεά ἴῃ ἘΠΡΊΙΞΗ : πλείστας 
ἀνὴρ εἷς ἔγημε, ΤτΔΟΉ. 46ο ; πλεῖστα εἷς ἀνὴρ δυνάμενος, ΤΠυς. 8. 68. 

8, “ΥνὨεσζεοῦ τῇδυ Ζβὰβ ἰῃΠ6 Ανεοσγίοσ μ6 ἰτὰ6 ἴο 5 Π8η16,᾽ 1. 6. 6 
Ψ 1τῃ6 Ανεγίοσ, ἰῃ6. σεῆ. ὧν Ῥεϊηρ φονεζηβα ὈΥΚ τῆς σε] 5εῆδαε. 
ο 405. 
10-2. ΤΠ6 φἜἝΠΘΙΑΙ 56 η56. 5 ὑ]αίη : ἢ6 68115 οὔ 811 ἰο περ, {πῸ 

γουηρ δῃᾶ οἱ δ5 ψῈ}} δἃ5 {ῃοβε οἵ π}]1ἴατν ἀραὲ. Τακίηρ {ΠῸ Ἰαχ 
851 Μανε δίνεῃ 1,1. {ταηϑίαῖς  “Απα τον ᾿5 (οΥ γοι, θοῖἢ Βΐπὴ 

ΛΈΒΟΗ, 5.0.1. 1 ' Β 
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ΜΜηΟ γαῖ [4115 βῃοτίέ οὗ Π15 ὈυπΊ6, δηᾶ ἢπη ΠΟ ραϑὲ ἢῖ5. γουτῃ 
γεῖ σμου5 65 ΠΡ οὗ ΠΡ, δηὰ δαςῇ τηδη οὗὨ {1]}] αρε, 85 15. διιηρ, 
ἴο ΠεΙρ,᾽ ἄο. ΤΠα ἀπῇσαν 15 τῃδὲ Πἰη6 12 Πᾶ5 ἃ ψοτζά οὗ βιιϑρί οἰουβ 
[οΥΠΊ βλαστημόν (βλάστημον Μὴ) δηὰ 4150 566Π15 ἴο ΘΠ Ρἤδβῖζα {Π6 
οἰγεγρί οὗ [ῃ6 οἹά πηδῃ ἴοο τηυοἢ. ὅπη ἐπεγεΐοσα (Η. ϑίθρμδημβ, 
νει}, Ἡτγίπηνρ, ὧς.) τεαα βλάστημά τ᾽ ἀλδαίνοντα σώματος πολύ, “ ἀπά 
ΠΙπ ΨΏΟ ΠΟ 565 ΠΊΌΟἢ 5 ΓΕ ΏΡΊΉ οὗ Ροάν,᾽ 1. 6. [η6 τηδη οὗ [ὰ]] ἀρε. 
Βαϊ {Π15 15 νεΥῪ Παύβἢ ψ] που τόν οὐ ἕκαστον. : 

ὙὝΠοΒΘ ΨΠΟ 50 Τεδά 12 αν ἴο ἴδκα 13 δἷ5ο ἴῃ ἃ ἀϊδγθηξ νγαγ. 
Θοιὴθ τεδαᾶ ὥραν ἔχονθ᾽ (1Π6 τεδάϊηρ οὗ τὴ, αη!ὰ ποίϊοβα ἴῃ 5. }14), 
“τακίηρ σαγο,᾿ “Καερίηρ ναίσῃ : ποῖ νεῖν ἠδίασγαὶ, [ΟἸΠοΥ5. ΚΕῈΡ 
ὥραν ἀῃα ἰγαηϑαΐα “βοῇ δοσογάϊηρ ἴο {Π6 έπαβϑ οὗ Πἰβ ασϑ᾽ (150 
[ΟΠ] ον Ωρ ἃ ΒΟ ΠΟ] 0η), θα ὥρα πλιδὲ ΡὈα γεαγι οοα, σέρο!, 2γ{γι6.1 ΟἹ 
188 ψἘΟ]6 1 ρσϑίευ ἴο ἴακα 1 85 ἀρονα, [ο]ονίηρ ΡδΙον δηᾶ οἰ ῦβ5. 

13. ὥστε συμπρεπές, “45 Ὀεῆί5,᾽ ΠἸΊ6Δ 05 “ Δὐσογάϊηρ ἴο Π15 ϑἰγεηρΊῃ,᾽ 
{16 πΊδη οὗ [1]} ἀρ 15. ΘΡΘ Ια" ν Ὀσπηά, 85 Π6 15 ϑδίσοηρ, ἴοὸ Παρ. 

[Νν. Ἡδεδάϊαπλ ᾿ΠΡΘΠΙΟΌΒΙΥ βυρσεβίβ ἰΠαΐξ 12 5 “δὴ 1Π]πβίται να 
αυοίαςοη;, 1. 6, ἃ 1ἴη6 οὗ βοὴ ροεὶ νυϊίβη δὲ {Π6 ϑἰάβ δ5 ἃ ρϑῦβ]]6ὶ 
Ράββαᾶσθ, δῃᾷ 50 (45 15 Π4016 ἴο ἢδρρβῃ) σορίβἀ πο Πα ἰεχί, Ηδ 
ΔΟΟΘΟΓΙΓΟΪΏΡΙΥ ΟἿ 5 1ἴ, αηα Ρυ5 ἃ σοπηπηᾶ δὲ ἕκαστον, τείαϊηϊηρ ὥς τι 
οὗ Μ. Τῆς β8θῆβϑε νουἹά {Πεη ΡῈ ροοᾶ: “Απῃὰ πον [5 ῸΥ του, 
Ῥοίῃ γουηρ δηᾶ οἱά, βοῇ ἴῃ {πῸ οἶος {παῖ Ῥεῆϊςβ "15 αρε, ἄς. 
Βυΐ ἴἃ 15 αἰ βῆσυς ἰο 5ε6 ΨὮῪ {πὸ Πἰη6 ψὰ5 αυοίϊθα, ΟΥΎ παῖ ΠΕΙΡ 
1 σίνεβ ἴο υπάἀογβίδηιίηρ ἴΠ6 Ραββαρα.) 

15. τιμὰς μὴ ᾿ξαλειφθῆναι, “{πδΐ {Π61Γ ὙγΟΥΒΏΙΡ 6 ἢοΐ ἄοπα ανναυ, 
ςοηδβασαίνα (ερεχαρείϊο) ἰηῆη,, ῥγδοι αν φίνίηρ [Π6 Ρυγροβα δἃ5 
1 οἴζθῃ ἄοαθϑ ψ ἢ ὥστε. 

17. ἣ γάρ, “ἴογ 58ς,᾽ ΕΡΙς 56 οὗ ἡ ἀεπηοηβί. 80 τῆς γάρ, Ο. Τ΄. τοϑ2. 
ἕρποντας, ΡΓΟΌΔΌΙΥ “τηονίηρ,, ποὶ “ σΥθαρίηρ,, ἃ 56η586. ΜΏΙΟΙ ἴἰ 
ΠΑΥΑΪν νου 85. 

18. πανδοκοῦσα, ποΐ ΤΏΘΓΟΙΥ γ6,67 121. (56 01.) Ὀπὲ “ τυφε07;2171᾽ 
811 {π6 του} }]6 οὗ γουτ τεατίησ᾽: ἃ ὈΟΪά δηα Ῥδδαι αι} εἘχργεββίοῃ. 
ὙἼΠῈ νογά ἄοαβ ποῖ οσσυγ εἰβενῆεσα ἴῃ Αἰζς, θαΐξ ᾿ξ 15 παίυγα!! 
Του] θα [τῸΠῚ πάνδοκος (Δ ΑΑϑομν ] θη ψοΥα), ἀηπα 15 ἰγαηϑιεῖνε πκα 
φιλέω, καραδοκέω, αὐτιὰ τηδὴγ ΟἰΠΕΓ5. 

19-20. Α5 ἴἴ βίαπαβ {Π15 ραϑϑαϑα σδῇ ΟἿΪΥ πιδαπ “τεατεά γοὰ 
ἴο Ὀ6 ὙΥΑΙΤΙΟΥ ΟἸΓ]ΖΕΏ5, Ἔνεσ ἐδ], (Παὲ γα τρϊ 5ηο0ν γουγβεϊνεβ 
[56] δἱ {Π15 {πῆ οὗ περ, ψΠΕΙῈ πιστοί 15. ὨΑΥΒΗΪΥ αἰἰταοϊβα ἴο 
ἀρύεα ψ ΙΓ (6 δοσυδαίίναϑ. 

ψεστΆ}} ἴα κα5 γένοισθε “1ἴῃαξ΄ γα πηρῃς θὲ ογεαίθα δραϊηδέ {Π|5 
ποοά, Ραξ {πὶ 15 Παγάϊγ δῇ ἱπηργονθπγεηΐ. ὙΥΕἾ! σασρεϑβίϑ πιστοί ποθ᾽ 
ὡς, ΜΜΏΪΓΙ το ηα45 1(Π6 ἔδυ] ϑἰπηρὶγ. [1 ἴε Παά ἴο θὲ αἰζεσϑά 1 νουἹὰ 
βυσραβί πιστοί θ᾽ ὅπως, ΠΕΓΙΕ “δηᾶ᾽ 15 υ5{|Πεἀ ὈΥ τΠ6 ἔδοϊ {Παΐ 
οἰκητῆρας ἀσπιδηφόρους 15 ΤΕ 8} Ῥτοϊερίίς γεαγεαῖ γοῖε 20 ὧδ, αι 50 
ῬΙδοΙΙσΑΙΠΥ σοηίαϊηβ ἃ ΡΌΓΡΟΒΕ : ΟΥ̓ ΡΕΓΠΔΡ5 πλείους (ΜΌΤτΑγ), Ν ΠΙΟῃ 
ΤΊΔΚΚα5 [ΔΓ βεῆβϑθ. Βαΐ {6 ἰοχὶ 15 ἀουθίία!. 
Μ τεδάβ οἰκιστῆρας, ῬΓΤΟΡΕΙ͂Υ “Γουηάοτβ, υπηἀειβίοοα ΟΥ̓ 5016 
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85 ἃ ίδίεϊυ νογά ἴογ " ἀδίδηογϑβ, “βίδα Ὁ Π15Π 65, θὰαξ {ΠῸ ϑηρ]8 
οἰκητῆρας Τουπά ἴῃ [ἢτεα Ἰαῖεῦ Μ595. 15 ΡτΌΡΔΟΙΥ τρῃϊ. 

21. εὖ ῥίπει, “ Μ6}} 1πο0] 1]η65᾽ {Π6 5ςδὶδ : 1. 6. " ῬΓΟΒΡΕΙ͂Β ΟἿΓ σδιι56.᾽ 
Αδβοδν 5 ιι565 ῥέπω τα η5. ΘΌΡΡ. 405. 80 ἐπιρρέπω, καταρρέπω. 

25. νωμῶν, “ναϊοῃίηρ, “βιυάγίηρ ΜῊ Ἐὰν αηδ Πρδαγί᾽ : ἃ πηεία- 
ῬΠοΥΙΟΔΙ ιι56 ἀετνεά ἔστοτῃ νωμάω, “ἴο ΡΙΪγ. ̓ἐἴο Βφηα]6.᾽ 501 ἴῃ ἩοΠΊΟΥ, 
ἐνὶ φρεσὶ κέρδε᾽ ἐνώμας, Οἁ. 18. Ζτ6; ὦ πάντα νωμῶν Τειρεσία, Ροπάοτ- 
ἴῃ, ΟΥ “πηἀετβίδῃαϊηρ, ΟἿ; 360. 

πυρὸς δίχα, “ΜΙ Πουὺϊ ἢγα,᾽ [Π6 οἴ ΠΟΥ πιοάδ οὗἉ δυσυτυ, ΒΥ ̓πβρβοίίοη 
οὔ {Π6 νϊ]οἰτ οἡ 1Π6 αἰΐασ, [ἢ Απίρ. ΙΟΟοΟ 566. ννα αν {8]] ἀββουρ- 
τίοη οὗ θοίἢ. 

28. Μ τεδάϑ κἀπιβουλεύσειν : τοσοηΐ ΝΜ 55. Α]ξοτ ἴο -εύειν, ἁἀορίοα ὈῪ 
ΒΙοηπγΐ, Η τί, ὟΥ εἰ], ῬΑ]., ὅς. : Ῥαΐ 85 νυκτηγορεῖσθαι 15 Ῥαϑδῖνε ἴῃ ΠοΥ- 
τεοϊίοη κἀπιβούλευσιν (46 45 ΠΕΑΥ Μ) ἰ5 ἔασ θεϊίεσ. “ 5δγ8 ἴῃδὶ {Π6 
Αςμαϊδηβ᾽ στεαῖ αϑβϑαῦ δηά ρῥἱοί ἀραϊηβί οὐσ ΟἸΤΥ 15 [Π15 ηἰρῆϊ ραηηςά, 
'. 6, [Π15 2αεΖ πἰσῃΐ, ἃ5 νγε ύὲ 1ο]4 (42 544.) {παΐ 1ξ 15 δγεδαγν δἱοοί. 

νυκτηγορεῖν 15 “10 ΡτΟΟΪαῖπὶ ὈΥ ρας, Επτ. ἈΠ65. 88. 
30. Νο πεεβᾶ ἴο δἰΐεσ πύλας πυργωμάτων, 85 5ΞΟΠῚ6 ΡΙΌΡΟΞΒΘ. ὙΤΠΕ 

Τῇ ἢ ΕΓ ἴο ϑυατά 50Π16 ἴῃς ας Πθιηδηΐβ, οἵ μαῦβ ἴΠη6 σαΐαθβ. 
31. σοῦσθε, “5ρεεα.᾽ ΟἸά ἔοτπι, ΠΌΠΙ 5βίεπιὶ συ-. ΑΕΒ0ἢ. 1565 

σοῦνται, ῬεΙ5. 2 5; Δ σοῦ, σοῦσθε ΜΝ ἰουπᾷ 1 ἴῃ Ατ. Νεβρ. 
32. θωρακεῖα, “τς Ὀτεαβί- να ΟΥ̓“ ραγαρεῖ, {κ᾿ δι 2ογέεα. 

σέλματα, ΡΙΌΡ. ὁ ῬεΠΟἢ 65 ΟΥ̓ “5εδίβ,᾽ Πεῖα " ἤοοσ, “ ρ᾽δηκϑβ. 
35. τελεῖ : 5510]. ἴ4|Κ65 1 ᾿Γαβ5.; Ὀαΐ 1{ 15 Ὀείζοσ 85 ἔαΐ. 
37. μὴ ματᾶν : ματάω ἰ5 ΗἩομπλεῖο: “6 νδῖη,᾽ “1411, “ΔΙἰοτ᾽: 

0504} ΜΙ ἃ Ὡδρ. 85 ΠΕΙῸ; 50 οὐδ᾽ ἐμάτησεν, 1]. 16. 474, 23. το; 
50 ΡΙΟΠΊ. 57 τοὔργον οὐ ματᾷ, “ ῬΥΟΒΡΕΙ͂Β,᾽ 41ἃ 51:Π}}1ΔΥ}Ὺ Ετη. 142. 
Θθηβα: “1 δηλ 5.6 {ΠῈν ν01}} ποί [41],᾿ 1. 6. 71} ῬΥΟΙΡΟΥ τεΐασῃ ἢ 
Ὥδν5. ϑΌ 16 ἴδ ματᾶν ζαΐ., θυ 1 15 ηοῖ πδοθϑϑαῖν ΜῈ νοτρ5 οὗ 
εοϑ δτισε, ἃ5 δοτῖδὲ οὐ ργεδεηὶ ἰηξ. σδῃ θῈ ιϑε4. 50 Ῥεῦῖβ. 173 ἴσθι 
μή σε δὶς φράσαι, δηά Ῥεῖον 427, Ρτοι. 667. 1ῃ 1815 " 5Δ9Ὲ 4150 μή 5 
οἴζεη Ργεξεττεὰ ἴο οὐ: Βυς, 1. 76 ἴσμεν μὴ ἂν γενομένους. 

38. οὔ τι μὴ ληφθῶ, “1 5Π4}1 ποννῖδα θ6 [Δ Κθη. ὍΤῇα σοηδέπιοίοη 
5. ΤΥ ΘΑ ΠΥ {Π6 ποραίϊνα ἔουπ οὗ [Π6. 5 ΠΡ]6 156 οὗ μή ἀηά 5:0]. ἴο 
ΕΧΡΙΕ55 γηιΐεσένέγο. 10 15 σοπηΠΊΟῃ : δηα οσσιτ5 θεῖον 282. 

[216 26οῤίῥε {715267.56: 671:127 α 77655271:067. 2721 ζα576.} 

40. σαφῆ, ΤΕ} ρῥγεάϊοαίϊνα, {51 Ὀτηρ τΌπι [Π6 δυτὴν {Π6 πο νν5. 
ἔτοηλ ἰπεῆσα 27 6᾽: ψὰ 5ῃοι ἃ 54 ὺ τῆοτε 5 ΠΡΙΥ, “ ΤΥΌΒΙΥ παν5 1 
τηρ ἔτοπὶ {Π6 Ποϑί. (ἱ. ὅθορῆ. Ο. Κοὶ. 623 Φοῖβος σαφής. 

41. Νοίῖςε δέ ἀείεγγεά, ἃ5. Αθβοῆγυ 5 οἴἴεῃ ἦοε5 ἢ δέ δηά γάρ 
δ 21: {Π6 ΡὮγΑΒ6 15 οἴοβεὶν σοηηξοίθά : πεζὸς ἢ ἢ ναύτης δέ, Ῥεῖβ. 710; 
θνητὸς ὧν θεῶν δέ, 10. 749; βροτοὺς θρασύνει γάρ, Αξ. 222 ; θεὸς θεῶν 
γάρ, ῬτοπΊ. 29 ; αηά Βεῖον 199, 699. 

43. μελάνδετον, “ Ὀ]ΪΔοΚ- θουηα,᾽ οὗ ἃ 5}1614 τἱπηπηεα ἢ ἃ ὈΙΔΟΚ 
Ῥαῃᾶ οὗἉ ἴτοῃ (οὐ Ἰβδαίπθυ). [1 ἰ5 υϑϑᾶ ἴῃ Ηοῃ,. 1]. 15. 713 οὗ σευογαῖς, 
δηά τηθδηϑβ " Ῥθουηά ΜΠ Ὀ]Δοῖς απ 5 (οὗ ἰτοη οἵ Ἰεδί μευ) τουηά (Π 6 
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μαηάᾶϊο. 50 Επ:, ῬΠοθη. τορι. ἙΕπυτριάθθ ομσα ιι565 {πΠ6 ψνοτά 
τ δ Δ ΡΠΟΙΊ ΟΠ Ϊν, μελάνδετον φόνῳ ξίφος, ΟΥ. 821, “ ὈΙΔοκ-Βαηἀεδα ΜΠ ἢ 
Βδαρίογ,, ὈΪδοῖς δηα ταβίεα ἢ Ὀ]οσά, δηα οἠς 5.Π0]. 580 πηᾶοτ- 
βίδηϑβ 1ἰ ΒοΙΘ; θας ψῇτπουΐ φόνῳ 500 ἢ} ἃ π]ΕΔΏ]Ώ᾽ 15 πη ρΟΒ51016. 

45. ἼΑρη τ᾽ (Μ δπῃά οἰμεῖβ) ν}}} βίδη, {ποι ρῇ {Π6 οῃϊβϑίοη οὗ 
Πορυ]ἃ ἢ Ἐνυώ 15. ἃ ΤΑΥΘ 5ᾶρ6. Οὐδοῦ σοῃγηθδηΐαίοιβ ῬΓγαίου 
Τυτγη.᾽5 τεδάϊησ Λρην, Ἐνυώ ((ο]οννεά ὈΥ Ῥοῖβ., ὟΝ ε]}., ΔΝ εἰ], ἄς.). 

Τῖηἀοτῇ σοτραγ685 οὔτε βρώσιμον οὐ χριστὸν οὔτε πιστόν, Ῥτοιῃ. 48ο. 
φιλαίματον Φόβον, “ Ὀ]οοά-ἰ γον κου, 4 ἤπεα ρῆγαβε γι εν δπά 

{οτοΙ]ν πυρσραβϑίηρ [ῃ6 Πανηρ ἄονῃ οὗ 8 ΔΙΤΩΥ ἴῃ ἢϊρηί. Φόβος 
ἴῃ 115 Ηοιηθῖῖο βθη56 οἵ " ΕἸΙσῃι. Τιαίεῦ Μ955. ρῖνε φόνος : ἴῃς οἱά 
συγϑῖνα β (νττθη κα ἘΠΏΡΊΙ5. 24) 15 σοπηόηϊν σοηϊιπεα ΨΊΠ ν. 
- 48. ΘΟ0ΠΊ16 ΡῥΓΕΐου πρόσθε φυράσειν (5 ϑίοΡαει5 ΕἸΟΥ. 7. 11 αποίαβ 
τῆς 116), θὰϊ τ[ῃ6 βιπρ]6 τήνδε 15. τήοσα {|κεὶν ἔπδη [ῃ6 παρα ]655 
πρύσθε: Βιοβαξιι8᾽ ταδαϊηρ ΙοΟΪκ5 Π|κ6 φαοίδι!οη ἔΤῸΠῚ ΤΠ ΠΊΟΙΥ. 
.49. μνημεῖα : Ῥ͵ΟΡ. “ἸΟςΚΚ5 οὗ ΠδΙΓ ΟΥ̓ ῬΌΟΪΚ 65, 5ὰγ5 56}0]. 
50. ᾿Αδράστου : 8ἃ5 {Π6 Ἰεαάετ οὗ {Π6 δύπγ. 50]. 5αγ5, “ Ῥθοδιβα 

ΑΠΊΡἢΐαγαοβ μαα Ῥτορμαϑιβα {παΐ Αἀγαβίοβ δἰοηθ ψου]Ἱὰ βυγνίνε"; 
Ῥαυΐ Αδβςῇ. βᾶγϑ ποίῃϊηρ οἵ {Π|5. : 

ἔστεφον, “ Πυησ᾽ [ποῦ ̓  Π]16 4,’ 45 56}0].], 5ε6 279. Τῇ σοῃϑβίγαοιοη 
15 Ρταρπδηΐ Ὑ 1 πρὸς ἅρμα: ἦτ “Ῥτουρῃϊξ το [Π6 οδγΓ δηᾶ πυηρ. 

51. οἶκτος, “Ἰαπηεηϊ" : ἴΠῈῪ ψερί, Ῥαϊ υἱϊοτεὰ πὸ ψογὰ οἵ βοῖτον. 
διὰ στόμα, Τα ροειῖς, ι1.56 οὗ δος. ἔοΥ ΡΈη. : 50 διὰ κῦμα, ΒαρΡ. 14. 
53. ΓΑρη δεδορκότων, “ΜΙ Ῥαίι]6 ἴῃ {Π6ΙΓ αγεβ᾽ {Νεγγα!]). ἔΑρη 

ςορπᾶῖα δος. ΠΟΙ ΠΊΟΙ ΜΙ βλέπω : 6. ΄. φόνον βλέπειν 498 ; πεῴρον- 
τικὸς βλέπειν ΑἸς. 773» δηα {[πδα. ἴῃ Οοπιεάν. 

54. Μ55. τεδά πύστις, ΜΓ σΔἢ ΟἿΪΥ πγεδη " δηά {ἰάϊηρ5 {Ππετεοῦ 
ὯΟ ἔξαγ ἀδίαγϑ᾽ [Π|. 15 ποΐῖ ἀεϊαγεά Ὁγ ἔδαγ Ἴ, 1.6.1 ἀο ποῖ βῃσιηκ 
᾿τοῖὰ (ἢ Ρῥδϊηΐα! εὐταπα οὗ Ὀπηρίησ γοὰ ἰπΠ6 Ῥαά πον. Βαΐ 
ϑίορδδιβ (ΠΠἢ σβηΐ. Α.1).) αφποίεβ {Π6 11π6 ψ ἢ πίστις (4150 τεδα ὈΚ 
οἧς ἰαῖϊα Μ5.). ΜῈ πίστις (αἀορίεα ὈΥ τηδὴγ τηοάθγῃ βαϊίοῦβ, 
ΘομαιΖ, ΝΥ εἰ], Ηδτί., ΛΝ ΈΟΚΙ., αηα οἵ 615) [η6 1η6 νου] πθδη ἡ Απά 
Ῥτοοῦ οὗ {Π15 (1. 6. οἵ {πεὶγ ἔν) ΠῸ ἔδασ ψ1}} ἀδἰαυ, 1. 6. ἔπ ν ἀὺα συσα 
ἴο ΠΟΠΊ6 5ῃοσίγ. ΤῊΪ5 15 Ῥείζου. 

δς. ὡς πάλῳ λαχὼν... ἄγοι ΠΊΔΥ Ῥε ἤηΔ], ἃ5 τηδὴν ἴδε ἴξ, “ἐπαΐ 
δδοὴ μανίην ἀγαννῃ νι 5Βουϊὰ ΙΔ’: Βαξ ἴξ ἰ5 Ὀδι[οῦ ὉΒ]14. ἀ6110. 
ΕἸ ες {πεπὶ ἀτανίηρ ἄστυ δαελ λαύίνῃρ ἡς 2ῥασο αἰ φλλμλα 
ἐσαά,᾽ ὅχε., 1. 6. “ἴο ΟΝ σαίε δ] οιβα ἢθ 5ῃοιυ]ά Ἰεδα 15 ἰτοορ.ἕ 

εὃ. τάχος, ὁ ̓ ἀα ΚΙ γ᾿ Δάνοτρίδὶ, “Ἃ5 ἴτεᾳ. ἴῃ {πΠ6 ροείϑ. 
6ο. ἀργηστής, κα ἀργός, ἀργής, ἀργινόεις, οΥά5 ΜΉΘ πΊεδη 

“αυ]οΚ-ρ]αποίηρ,, “Ὀτῖρμς,, “ψΠϊς,᾿ τῃ6 Ἰάεα οὐ γηοφθηιθ7ιέ ὈΘΙΏΡ᾽ 
φατ]εβί, τῃ6η ἀρ έοΥ φολοηγ. ΤῊ Ϊ5 ψΟΤα ΠΟΤῈ τηθδηβ “ΨΕϊτα,᾽ Βαϊ Εστη, 
181, ( φαῖοῖκ- ἀατίηρ. [Επὑτ. Μεά. 523 15 ἃ αποίδίοι Ποπὶ Θερί. 62.] 

63. Έδηο6 ὮγΥ οἰἐΥ Ἔσα [ῃς ὈΙ]αβίβ οὗ Αὐδϑ Ὀγθαῖκ ἴῃ βίουτη ΡΟ 
ἴξ : [ογ΄ ἰῃ6 νᾶνεβ δἵε τοδυίηρ, {πῸ6 ἰδηᾶ- “ΆΝΕ5 οὗ «αὐηχθα πηρη. 
χερσαῖον ΕΧΡΙΔΙΠ5 {Π6 ποία ΠΟΥ, {κε ΡΙηάδτ᾽5. ἰὸς ἀμεμφὴς μελισσᾶν οὗ 
ΒοηΘΥ, ΑΘβομυ 5 ἀδόλοισι παρηγορίαις χρίματος, ΔΒ. 94. καταιγίζω,, 
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- ἐἴο θεαῦ ἄονῃ {|κ6 ἃ βίοστη ̓  (αἰγίς). ΤῺ ψΠΟ]6 ρᾶββϑαρβ 15. ἃ ἥπε 
ΘΧΔΏΊΡΙ6 οὗ Ααβοῦυ 5 θοΙά δηά εβξοξϊνα τι56 οἵ ἤσιγαϑ. 

68. τῶν θύραθεν, 11|, “1Πο56 ,)γε νυν] Ποιῖ,᾽ νΠΕσα να σὰν “Πο56 
ψ Ποῖ ; [Π6 σοΠΠΠΊΟΏ Ῥτοσηδηΐ σοηβίτ. 80 κῆρυξ τῶν ἀπὸ στρατοῦ, 
ΑΡρ. 538; τὸν ἐκ βυθοῦ κλωστῆρα σῴζοντες, (Πο. 507 ; τὸν ἐξ ᾿Αἴδα 
πατέρ᾽ ἀνστάσεις, ΘΟΡἢ. Ε].135; τῶν ἐκεῖθεν ἄγγελος, Ατ. Αν. 1168, δια. 

[716 27655621067 “εῤαγίς : Ἐπ εοζίος γαΐῖδος ἀξε λαμαῖς αγιαἴ 27γαγο ἰο 
216 ροιΐ5.} 

70. ΤῈ6 Ετίηγϑ νγὰ5 οὐἹρί Δ }}Υ [Π6 “ Ῥαγθηΐδὶ συγβα᾿᾽ : 50 ἴῃ ἩΟΠΊΕΓ 
ἴξ 15. 1η6 Ῥαγθηΐ Ῥδγί!οα]αυν ΠΟ Πα5 (Π6 τῖρμξς (0 ἴῆνοκε ἰΐ, ἃ5 
Ῥμοιηΐχ (1). 9. 454), ΑἸμαΐα (9. 571), ΕριΚαβίςβ (Οἄ. 11. 280), ὅσ. 

71. πρυμνόθεν ἢα5 Ὀε6η σπδηρεά ἴο πρέμνυθεν ῬοΙῃ Ποῖα δηᾷ ἴῃ 
ΙΟ6Ὶ ὈΥ την εἀά. ζΟ]]οννηρ Ν δ κεηᾶτ, ὍῊὴδ Ἰαίίασ 15 [Π6 ΤΘΡΌΪΑΓ 
Αἰς ννογᾷ : θαΐ πρυμνός 15 50 σοπηηοη ἴῃ Ηοπ. ἰοσ 16 γϑοΐ οἵ 
Δηγηρ (ὕλη, δόρυ, γλῶσσα, ὦμος, ὅχε.) {Παΐ ΑΘ56ἢ. τηδὺ ψν6}} ἢανα 
ιι564 πρυμνόθεν, ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ ἃ5 ἴὲ οσσυγβ ἴῃ ΑΡο]]ομΐα5 Ἀποάϊι5 (4. 
1684), αηὰ ἐπεγείοστα ΡΥ ΌΙΥ ἴῃ 5016 Ἰἰοβί δρὶς. 
πανώλεθρον : ῬτοΙΪερίϊο, “ἰο υἱίει ἀδϑίσγιοίοη." 
4. Τῆς ροϑβιίίοη οὗ ἐλευθέραν πγαῖκα5 1 2γεαζεαζίσε ἴῃ εἰεςοί, 50 

τ1ηδὲ [Π6 βεηΐεηςε 15 θεβί τεηἀδγεά ἢ ἘΠΡΊ5η ὈῪ ἴννο οἴδιιβεβ : “ΤΑΥ͂ 
1η6 Ιαηά δηά οἰΐγ οὗ Καάπγοβ θ6 ἔγε : τῆδὺ {πεὺ (πε ἴοε) πενεσ μοὶ 
1 ΜΙ 5]αν:βἢ γοκα. ὙὍΠα ἴηξ, οὗ ΡΓΥΔΥΕΥ 15. σουηηοη ῸΠῚ ἩΟΠΊΘΓ 
ἄονῃ. 1]. 7. 179 Ζεῦ πάτερ ἢ Αἴαντα λαχεῖν, ὅζα. ; ῬεΕΙον 253 μή με 
δουλείας τυχεῖν ; Ε1. ΘΌΡΡ. 3 Δήμητερ, εὐδαιμονεῖν με. ὙΤΠΘ ΟἸη 5510 
οὗ [Π6 βυθ]εοὶ 15 γαῖ υ ππιιβ8], θαΐ 10 15 ΘΑ 5} ΒΞ ρΡΡΙΠ α Πεζτα. 

76. ξυνά, “ΓοΥ ΤΠ σοοά οὗ θοϊΠ᾿ : Ρτοβίδθ!ε ἰο σοάβ δῃηὰ ΚΚαιατηβίδῃβ 
41κ6. ἐλπίζω, “1 τ1Π1ηΚ.᾿ 80 πῶς γὰρ ἐλπίσω ; (Πο. 187. 

[Σἰσοζίος ροός οὔ: Ολογς οὐ ΤΠοδαι ἡταζα62715 671167 6 ογολοείγα.] 

[78-ι80. ΡΑΚΟΡΟΒ. ὙΤΠπα ΟΒοτιβ επηίεσ, αἰϑίγαοιβ ἃ δηά ἰθυγου- 
βίγιοκοη. [Ι͂}ἢ {ΠΕ ῚῚ ὈσΌκαη ΟΥ65 δηα ῥσαυεῖβθ ἴο Ζειι5, Ρ8]}15, ΑσβῈβ, 
ΑΡΒτοάϊία, Αρο]]ο, 1εἴο, απ Η γα, να σῇ ἰγασα {ΠῸ δάνδῃςβ οὗ {Π8 
ΘηΘΙν᾽5 μοβί, {πΠ6 τείτοαϊ οὗ {ῃΠ6 ἀδίδμαοιβ, [Π6 βοδ!ηρ οὗ [Π6 ννγ4115, 
1Π6 πῃ] ηδηΐ ἀδηροσ. 

ΤῊΗΙ5 ΟΒΟΓ5 ΟῇΘΥ5 ΠΊΔΩΥ πλθίτ 4] 1 ΕΠ Ομ] 165, Ἔβρε ον θη {ΠῈ 
αἰζειηρί 15 τηδάβ ἴο διγδηρα 1 σομηρ] οίεὶν ἰηΐο. τῃ6 σοιταϑροηάϊηρ 
ΒΙΓΟΡΙΘ5 δηα δηςβίσορ 65. [}ἢ {ΠῸ6 ἢγϑβί ρᾶββαρε, 78-τοϑ, [ῃ15 σδηηοῖ 
6 ἄοῃβ ψιπουΐ δ διηουπί οἵ αἰξεγαίίοι [ῃδι ἀθβίσουβ ἃ}} ρσορδὈ 1 Υ 
ἴῃ 1Π6 ταϑιοσαιϊίοη. ἍΜ {Π6 ἐχοθρίίοη οὗ {πῸ Ἰαϑδὲ ἔδνν 11π65,- 16 
ΤΕ ΓΕ 15 ΤΠ ΊΏΪΥ ἀοομπηϊας : δηα ἢ ΠΊΑΥ Ό6, 85 ΤΊΘΩΥ 5ΟΠΟΪΔΙ 5. ἔΤΟΠῚ 
Ἡεσμηδηη ἴο ΝΥ οκΙείη πᾶνα πουρῆϊ, {Ππαΐ {Π6 ἢτγϑί ρατὶ 15 μοὶ δηςὶ- 
βΒίσορηΐς, θα 15 ϑαηρ' ὈῪ αἰ εσθηΐ πα ]ντάτια]5 ἴῃ [Π6 ΟΠΟτιι5, 50 ἃ5 ἴο 
Βῖνα ἃ θεϊίεῦ βυσραϑιίίοη οἵ [ῃς αἰβίγαοιίοη δηα ἔτρηι οὗ {π6 ψοπιεῃ. 
Νῆε Βᾶνϑ ἃ Ὁποῖιιβ ἴῃ ΕΠ, 5] Π}]ΠΔΤῚῪ ὈΤΌΚΘῊ ἀρ δπιοὴρ ἀἰβεγεηὶ 
ΒΙΏΡΈΓΒ (143-77), Δα 5] ΠΔΠΔΤ]Ὺ τοηαηρ ἴο Ὀ6 ἀοομηλῖας : Ὀὰϊ {Πεγα 
1Π6 Δι ΕἸ5ΈΓΟΡΉΪΟ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠάΘΏΟΕ 15 ΟἸΘΔΓ, 
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79. μεθεῖται, “15 Ιεΐ σο,᾿ πκ6 ἃ ῬοΪί, οὐ ἃ βοοά. Ὅὴδ [1π6 5 ἃ {π||Ὸ 
τῇογα ἔοσοῖθ]ς 16 [Πς βίορ θὲ ρἰδςβά (νι Ὑ βοΚΙδἰ ἢ) αἵ στρατός. “ΤῊΣ 
Βοβέ 15 ἰεΐ Ιοοββ, ἤτῸΠ1 ἴῃ 8 σδὴρ 5 ΓΕΔ Π15 Του ΠΡΟῺ τ15 (ὅδε) ἃ 5νγδυπ 
οὗ Βογβεηιεη ἴῃ {Πη6 νδῃ. [ἢ τῆς Μεάϊςθδῃ τηδημβουῖρί ἃ ογοβ5. (χ) 
ἈΡΡΕδῖβ ἀρδίηϑδί [ῃ15 π6. ὙΤΗΪβ 15 οὴς οὗ [86 πηᾶτκβ οὗ [Π6 βυθαῖ 
ΑἸεχαηάσιης βοθοϊασ Αὐβίδγοῃοβ, νΠ]οἢ ὑνΕΥῈ ῸΓ ΤΔΩΥ φεπία τε 5 
{ΑἸ ΠΠ]ν σορίεα Ὀγ 1Π6 5οῦῖθα5, θὰ ἀὺῦα νευν βε] ἄοπῃ ἐουηα ἴῃ Οἱ 
Μϑ55. ὉΤῇΐαε πτοΐβ εξ 15 {{Ἰν 18]; τηθίεὶν τῃς αἰβεγεηοα Ῥεΐννθεῃ 
στρατός Δῃὰ στρατόπεδον. 

81. αἰθερία : ρτεάϊςσαίνα, " ΠΙΡἢ ἴῃ 1Πς6 αἷτ.᾿ Ὅηὲ ΟΒου5 δῖα 580- 
Ῥοβεᾶ ἴο 566 {Π6 ἀπβί, δῃᾷ {ΠῈΣ Το ΤΟΥ δ οἤσ6 ΞΌΡΡΙ 65 {ῃς ἱπχαρίη- 
αἴϊνα ρῥἰσίαγα οὗ {Π6 οἰατρίηρ ΔΥΤΩΥ. 

83. ΤΠε Μ9595. Ποῖα δῖα ἀδβρογδίε!υ σουσγαρί, μας [ῃ6 ραβϑαρα Παϑ5 
Ὀεθῇ ΨΕ}} γεβίογεα ἔτΌτη 1ῃ68 5} ]αβῖ, ῃῸ ἘΧχρ δίηβ ἢΪ5 ἑεχί {Π885: 
καὶ τὰ τῆς γῆς δέ μου πεδία κατακτυπούμενα. τοῖς ποσὶ τῶν ἵππων [καὶ τῶν 

ὅπλων» ποιεῖ μου προσπελάζειν τὸν ἦχον τοῖς ὠσίν, 1. 6. “Απά {Π6 ΡΙαΐη5 
οὗ ΤΥ σουπηίτυ Ὀεαίθῃ ὈΥ 1ῃ6 Πούβαϑ᾽ ἔδβεϊ Ὀτίηρ Ππθῦ [Π6 ΠΟΙβ6 ἴο 
ΤΥ Θαῇβ, ῃθηςς ΘΟ ΚΙ δίῃ (υϑίηρ βυρρεβίίοηβ οὗ ΕΠΡοΥ, 56: ]οσ, 
δηὰ ΚΙΙ5Ωἢ]) τεδά5 

ἰδὲ δὲ γᾶς ἐμᾶς πεδί ὁπλόκτυτ᾽᾽ ὠτὶ χρίμπτει βοάν. 

Ῥδ]ου᾿5 ἔτι δέ 15 Ῥείίεγ {μη ἰδὲ δέ, νν ΓΟ 15 ΠΥΒἢ ἴῃ βουηά : δηᾶ 
ΘΟΥΓΕΒΡΟΙ5 ΠΊΟΓΘ ΘΧΘΟΙΥ ἴο {Π6 ἑλεδέμας οὗ Μ. 

84. “1 ἢϊεβ, 1 τοδῦβ πκῈ (6 γτεβϑιβϑί!αβθβ σχἰνεσ ἰμδὲ οἰθανεβ {Π6 
τηουηίαίηβ᾽: ἥπα ἤρυγαϊϊνα Ρῆγαβα ἴῃ ΑἌβΟ ΠΥ 15᾽ τηδῆηθτ. Ὅς 
{ΓΔ ΠΡ οὗ {Π8 ΔΥΤΩΥ κα 1Π6 ποῖβα οὗ ἃ τηουηΐδίη τοΥτ ηΐ. 

87. ὀρόμενον, “ΔΙΪ56 ἢ ὩΡΟῚ ι15. ΕἸΡΈΓ 5υρρεβίβ (ΠΕσα δηά 115) 
ὄρμενον, ἴΠ6 ῬΙΌΡΕΓ ερῖς ἔοτ ΠῚ, πι5εα Ὀγ Αδβοῆ. Αρ. 14οδ : Ὀαΐ ὦ ὠρόμην 
ἴ5 αἰϑο δὴ Ερίς ἔοστη, δηά ὀρόμενος οσουτ5 ΕΓ, 1. Α. 186. 

88-ο0. ΒΟοΙΠΕ οπλἱῖ5 διώκων, ΜΨΗΪΟΙ ἰ5 ΞΡ γπου5 Δη ἃ ΡΓΟΡ. ἃ 9]055 
ΟὨ ἐπὶ πόλιν. ῬΙΟΌΔΡΙΥ βοᾷ 5ῃου]ά 450 Ὀ6 οπηϊτίεά, νν ΠΙΟἢ ἀνοϊ 5 
1ῃ6 Πἰδΐι5, αηᾶ ἴη6 νογὰ μὰ5 ρεύῃδρβ ογερί ἴῃ ἔγοιη ἃ β]οβϑβ βυά οῃ 
ποτᾶται βρέμει δ᾽ ἀΌονε. 

9οὅ-9. “ΔΝῺΥ ἀο νὰ ᾿ἸπρῸ ψΊ Ιοηρ Ἰαπηθηΐβ ἢ 
1ΟΙ. Τῆς Ρεβί τηθδηϊηρ οὗ (Π15 αἰ βῆ σας Πη6 βεαπβ ἴο θα, “ὙΠ η, 

1 ποῖ πον, 5841} να ραΐ τουηα {Πδῖ ({Ππ6 ᾿πηᾶ565) {Π6 βιιρρ!απί 
τορε5 δηῃάὰ ΠΒδρΙεῖ5 ὃ Πῖῖ, “16 βιυρρ!οαίίοηβ. οἵ τοῦρεβ, ὅζ.]. 
ΘΙ ἀΠ6τ᾽5 επιθηἀδίίοῃ, ἀμφὶ λίταν᾽ ἕξομεν, ῖ5 ΒΘΠΘΤΔΙΠΥ ἰγαηβαίθα ἡ τνα 
588}} εηρᾶρε ἴῃ Ὀγδυ τ᾽ (566 ἴ,.. 5.) : Ῥὰΐ [Παΐ 15 ἱπ)ΡΟ 55:08. 1 15 
Ῥεβί ἴο ἴδακε ἀμφὶ. .. ἕξομεν ἃ5 ἰπη6515 ΠῸΠῚ ἀμπέχειν. ἼΠ6Ε ΤΟΡῈ5 
Δηα σΠδρ]εῖβ ἀὺα 18ε οἴείηρϑβ οὗ βιρρ!δηΐβ: 50 ΤῸ δχαῃρὶα {Π6 
Αἰμεηΐδηβ οἥδγεα δηησδ]}ν αἱ Ραηδιμθηδῖα δῃ δ το ἀογθα πέπλος ἴο 
ῬΆ]1ὰ5 : δῃὰ {Π8 βτίης οὗ Αρο]]ο 15 οδ]]εὰ πολυστεφής, ἘξιΠ}. 39. 

103. δέδορκα, “1 5668, 15 ΒΟΙΑΙΥ 564 οὗ ἃ σοέγαὶ : ἰξ 15 τηδα Θαβίεῦ 
ὈΥ τῃ6 ἔδοϊ {παῖ 1 15. ἃ γιϑηέωζ νἰϑίοῃ {Παΐ ἰ5 πηθαηΐῖ. Τὴ ψΠΟ]8 
ἀεβοτίριίοη ἱ 15 ἱπηαρίπεα Ὀγ τῆς ΟΒοσιιβ Ότα βοιηάβ δηά ἀμ5ῖ. 

οὐχ ἑνός, “ΠΊΔΩΥ ̓  ἃ 5ρ6δΓ ; ΠΟΙΠΠΊΟΙ  ἰάϊοπι, Πιηάοτῇ ᾳυοί685 οὐ μία 
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χροιά, Ογεϊ. κ18; οὐχ ἕνα ῥυθμόν. ΘΌΡΡ. τοῦ, ἅς. ; δῃα Γιδίϊη 2107: 
2,212145 ἀηηϊ, ΗοΥ. Οὐ. 4. 9. 39. 10 οὐχ ἅπαξ, ῬτΟΠΊ. 211, ἅς. 

Ιος. τὰν τεάν, {πε τεδάϊηρ οὗ Μ, “τῃγ Ἰαπᾶ ̓: βδανεσδὶ Μ55. Ξυῃρρὶν 
γᾶν, Ὀυὺὲ ἰξ 15 ῬΓΟΡΔΌΙΥ Δ ΘΥΓΟΥ͂. 

1οό. πήληξ 15 4 Ηοπιοτῖς νοχά ἔογ πε] παῖ ; {Π6 δά]. [μπασείογα μδ5 
ΔῊ Ἐρὶς βοιπά, 

107. εὐφιλήταν : σοηροιηά 44]. 1 ἔδπη. ἐθγηλϊ δίῃ, 85 περι- 
κλύστα, Ῥεῖθ5. 596; περιρρύτας, Ἐα πη. 77 ; παναρκέτας (3), (Πο. 69. 

Ιο9. 1 δάορι ϑίειβίοῦ᾽β σοσγεοίίοη ἁθρόοι, νν σῇ 5115 {86 
ἀοςπηηίας τηδίτε δηά δοσοιηΐβ ἴοσ {πε ἴθ᾽ οὗ Μ595. 

111. ὕπερ, “ἴο βᾶνα ἔτοπλ,᾽ ἀδρεηάϊηρ οἢ ἱκέσιον. 80 ὑπέρ 15 ι5εᾶ 
Αεβομίη. Κίθβ. ὃ 11 ψῆφον φέρειν ὑπὲρ τῆς αἰσχύνης τοῦ δήμου. 

114-5. “1 βεείμεβ διουηᾶ (Πς οἰΐγ, ἰῃῆς ψανε οὗ ὑνδυσίοῦβ ΙΓ 
5 Γαδ] ηρ᾽ Ρ]ΠΊ65, Γἰδίηρ Ὀεηθδίῃ {π6 Ὀ]αϑίβ οὗ Ατὐεβ.᾽ δοχμολόφων, 
κι. “ἢ ϑορίηρ ΡΙαπλ65᾽ : βυρρεβίηνσ [Π6 5Ρ66α οὗ (Π6 οηδβεΐῖ. Ὑῃς. 
ὙΠΟΪς 15.4 ἤπα ῥ᾽ οϊυγαβα.6 ἱπΊαΡ6, 

116. παντελές, “411-ΔΟΠοΠΊρ 5η1ηρ.) ἄρηξον, “ἀνετί. παντελές, 
πάντως 5 ὉΠΠΊΘ ΤΙΟΔ], 85 αἰβὸ {Π6 δῃτβίσ. 135. Ὁ οΚΙ εἴη’ 5 βαρ ραβ- 
1]0Π5 ἀῖα {6 Ρεβί, 566 οὐ. ποίβϑ. 

122. ἼΠΕ τεδαϊηρ οἵ Μ διαδέτοι πηαῖκαε5 σοοᾶ 5εηβε; “{Π6 ὈγΙ]65 
Ῥοπηά {ΠΤΟυΡῊ [ἢς Πούβαϑ᾽ Ἰαννβ.᾽ Βαΐ {Π6 ᾿ς ἰ5 ἀείεςίινε : δηά {ῃ6 
ΒΡ] αϑὲ νὰν οὗ ἢΠΠπρ [ῃ8 σὰρ 15 Π᾿ηἀογῇ᾽ 5 διάδετοι δέ τοι. ὙΠ ᾿ 
Ρῆγαβα 5 [6 ῃ διηοίπευ ΡοΪά δῃηά ἤπε ἱπηᾶρὲ : "Απά Ῥουπὰ ἴῃ {πε 
ΒοΥβεβ᾽ Ἰαννβ {Π6 ὈγΙ4165 τηρσ ουΐ Πα βουηά οὗ ἀβαίη. 

123. κινύρονται 15 ηοΐ οιηά ΕἸδανεσγα ἴῃ Τταρεάϊδηβ, Πα ΤΊΔΗΥ 
"᾿δᾶάορι [,. ΠΙΠάοΥ 5 ετηεηάδίϊοῃ μινύρονται (τοπὶ ΗΠ Ἔβγοἢ. μινύρονται, 
προφωνοῦσι, προλέγουσι, ΜΕ ΪΟἢ ΕΧΔΟΙΥ 5015 [158 Ρ]ας 6). [{ 15 ποίΐ 
ΕΔΞΥ ἴο ἄξοῖϊάα: Ὀι 85 κινυρός ῖ5. Ἡοπ,ετίο, δηἀ κινύρομαι Οσσυ5 ἴῃ 
ΑΡΟΙ. ἈΠοά., 1ἴ πᾶν ΝΕ Ὺ ῬΟΒ510]Υ 6 τὶρῃϊ. 

125. δορυσσοῖς σαγαῖς, [1{. “1 ΘρΘδΥ- Ὀγαη ἀἸϑῃϊηρ Δυπλο στ, 1. 6. 
“ττηθα ἢ [Π6 5 βρεαγ᾽ : ἀδΐ. ἀδρεηάβ οἢ πρέποντες. 

ἑβδόμαις πγιιδὲ Ὀ6 ιι5εἀ ΠΕΙΘ ΟΥ “βενεη, 85 1ῃ6 ρ͵οββ ἑπτά ἴηὴ Μ 
ἰηἀϊοαΐθβ5. ὟΝ Ὲ ΠΊΔΥ Ρεσῇδρϑβ σοιῆραζα {πΠῈ ροείϊς πι56 οὗ {π6 ἀϊπέσιθα- 
{ἰνα ὀζγιέ, 267711 ἴοΥ ἐμέο, 2765 ἴῃ 1ιαῖίη, ἃ5 ἃ βοπιεῃαΐ ΡάγΆ]16] 
᾿Ισεησ6. 

130-1. ἵππιος, ἴοΥ Ροβεϊάοῃ {Π6 σοά οὗ [ῃῈ 5εα 5 {Π6 ἰδοῦ οὗ 
ΠοΥβ65 ἷβο, Θορῇ. Ο. Ὁ. 7ζγο7γ. “Αυύ|ογ οὗ {Π6 5εὰ ψ ἢ τἢγ {τάςηὶ 
τΠαΐ ΡΙεΓο65 [ἢς 5}, ἀδίϊνε ἀβρεηάϊηρ οἡ ἴῃς δά]. ΤῊ βίδίαβ ψουἹά 
ῬΕ οὐ {Π6 βίαρε ψ τ 115 {τ άεηΐ πρ!πε4. [Τῆς Πἰπθ ἴῃ Μ9595. 15 
πητηδίσιςαὶ, ἰχθυβόλῳ μαχανᾷ Ποσειδᾶν : Δῃηὰ 1 Πανα ἰἌΚεη ΚΙδυβεη 5 
ταβίοσαιίοὴ ἰχθυβόλῳ Ποσειδάων μαχανᾷ.] : 

136. κήδεσαι, “σΑΥα ΤΟΥ τ15,᾽ σοϊησηοη ΗοπΊοσΙς ψοσά, ΟΥ̓ ΡΊΏΔΙΠΥ 
“ΡῈ του θ]εα ἔοσ, κήδετο γὰρ Δαναῶν, 1]. 1. 56: Πφη (ΠΚ6 ἘΠΡΊ5Η 
“ῬῈ Τσοποθζηβα ἴοσ, “σατα ἴοσ ᾽) σοπηίησ ἴο πη “Ἰονίηρ οδζγα.; 
φιλέουσά τε κηδομένη τε, 1]. 1. 106. 

140. προμάτωρ : 55Π0]. [6115 ιι5 {παξ Καάπιοβ τηδτιϊεα Ἡδιπγοηΐδ, 
ἀδυρπίεγ οὗ ΑΡῃγοάϊία. 
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142. θεοκλύτοις, “ (4]Π1Πηρ’ Οὐ »οάβ᾽: 50 ΑββΌῇ. 1565 θεοκλυτέω, “ ἴο 
(8}1} ου {πΠῸ ροάϑβ,᾽ Ρεῖϑβ. 500. 

144.1 ἴακα ϑε: 4 ]6γ᾽5 Ἂπχεηδαδίϊοη ἀυτοῦσαι, ον Ταϑίοσεϑ εἰν 
ΤηΘῖγ6 ἴο σούγεβροηά ψΠΠ 126. ΗΟΠΊΕΙΓ 865 ἀυτεῖν ψΨΙ δα. 
ἀύτει πάντας ἀρίστους, 1]. 11. 258, ἀαηα Επτ. οὗ ᾿ηνοϊκίηρ ροάς, ἀύτεον 
ἔλρτεμιν, Η!ΡρΡ. 1τ68. 

145. Λύκειος, ΟΪά ῃδπηλα οὗ Αρο]ο (αηὰ δνβὴ οὗ Ατίβθηγβ, αἵ 
Ὑτοΐζεη, Ῥδιι5. 2. 31. 4), ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ ᾿τΌΤ βίθῃ λυκ-, Δα ΡΥΟΡΔΟΙΥ 
τηεδηΐϊηρ [ῃ6 “ ΝΥοϊέροά᾽ : ἢτβδί ρεύμπαρβ (ες σοὰά τὐας ἰῃς6 νοἱῇ; 
ἴδῃ 6 Ὀεσδπια ῃ6 σίαγθ7 οὗ {π6 νοἱΐ, ρσγοίΐθδοίου δραϊηβέ {Π6 ψ οἱ, 
80 τοῦ λυκοκτόνου θεοῦ ἀγορὰ Λύκειος (ΘΟρΡἢ. ΕἸ. 6). [,αἴοΓ ψΏΘη Π6 
Ῥεβοδπῃα (ἢς “φβοά οὗ Ἰίσῃι᾽ τ1ῃ6 Ὡδπ16 δοαυϊγεα. ΔΠΟΙ ΠΟΥ 56η56, θεϊηρ 
αϑϑοοϊδίβα νι λυκ-, ΠΡ Ήτ᾽ (λεύσσω, λευκός, λυκάβας, ἀμφιλύκη, δτε.). 
50 [Π68 56η868 ΠΕΙῸ ἰ5: 

᾿ΦΤΒου {πΠ6 ΔΝοΙροά, 6 ἴποὰ οὐγ Πεοίδπαοσι.... .ἢ 

146. Μ55. δσῖνε στόνων ἀυτᾶς, 5080]. Βῖνε ἵνῸ ἱπιογρτοιδεοηϑ, 
(1) “ἴῃ σείασῃ ἔοσ ΟὐΓ Ἰατηθηϊβιοηβ (ἀνθ᾽ ὧν ἡμεῖς νῦν θρηνοῦμενῚ, 
Δῃα (2) “ἴῃ {Π6 Ὀδίι]6 οὗ ΒΤΟΔῊ5 ᾿ (ἐπὶ τῆς ἀυτῆς τῶν στόνων), ΟἸΘΑΤΙΥ͂ 
τακίηρ ἰἴξ 45: Ηοπηοτβ στονόεσσα ἀυτή. ὙῊΠΕ Ἰδοῦ 15 αρβϑασγά : Ὀυΐ 
1ῃ6 ΤΟΥΠΊΕΥ ΠΕΙΡ5 ἴο συγ [Π6 σοΥγαρίοη, ἃ5 1 ΡΓΟΡΔΡΟΙΥ ρῖνεβ [ῃ8 
τηθδηϊηρ οὗ δὴ δδί]εσ τοδαϊηρσ, Μ. ϑοθμηϊαξ βυρρεβίβ αὖ τίτας, 
ΜΝ εοκιείη ἀντίτας (Ξε ἀνατίτης, “ἃ τεαυϊίεγ᾽). ΕΠΠΕΥ Μ}Π ἀο: δηᾶ 
Ι τα [6 ΤΌΥΤΊΘΙ ἃ5 ΠΘΔΥΟΥ. 

149. “Απά {ποὺ ἀδυρίεσ οὗ 1εἴο, ρίεραγα ἢν Ῥον,᾿ εὐτυκάζου 
Ῥεϊηρ τεϑίογεα Ὀγ 1,. 1)1η4. ἔτοπ ἃ σ]οββ οὗ Ἡ δβυοῆϊι5 (ΘΟ ΒΟΥ δηᾶ 
ἸΕΧΙ σορυαρ μου ἐουσττῃ σεηΐ. Α. Ὁ),) εὐτυκάζου᾽ εὔτυκτον ἔχε, ἕτοιμον. 

[Ν εοκίείῃ Φο]ονηρ ἘΡΕΓ βιβεβίβ, [0 σϑβίοτε ΠΟΠΊΡΙοία σοττα- 
βροηάφηςα ΜΙ {Π6 ΒΤΌΡΠΕ, σύ τ᾽ ὦ Λατωίς, εὐτυκάζον, ἀῃ!ἃ ΡγΥΟΡΟΞ65 
ἴο οπηῖ (1 5 61 4]6τ) ΓΆρτεμι φίλα, ἃ5 Βανίηρ' ογερί ἴῃ ἔτΌμ 154. ὙΠῸ 
Ομ,  βϑίοη 15 ἀου 6655 τῖρῃς : Ῥαΐ (ῃς6 ΟἴΠΕΥ ἰἑθγαίίοη, [ΠΟΘΡῊ νετν ἰη- 

ες ΘΘΠΙΟΙΙ5, 15 ἀαβοσίησ Μ ἴοο πηποἢ. ὟΝ ε σαηηοί (6]} ΜΗΘΙΠΟΥ Βοιηθίῃϊησ 
45 ἀτορρεά ουΐ οὗ τῃ6 ΒΙΤΟΡΕΘ, οΥ̓ θεδὴ δἀάεά ἴο {πΠ6 δῃ βίο ρ 6. Ἢ 

154. Μ,85. κρῖνε ἔ ἐ ἔ ἔ, ψῇ ἢ τησδὲ εἰ Που θὲ εἸεοίεα ἤθῖα οὐ 
τερεαϊβά αἴϊεσ 161. Τῇδ ἐοΥΠΊΕΥ 5 Ρευπαρ5 ρτεξεσδθιβ. 

τς. “ὙΠ 1Π6 5Ποοῖκ οὗ [Π6 βρθᾶγβ ἴΠ6 5ΚῪ ἰ5 πιδἀἀβηβά, ἃ ἥπε 
Βγρεσθοῖθ, Ἔεχργεβϑϑῖνα οὗ ([Π6 ΟΠ Ποστ5᾽ ἰΘΊ ΤΟΥ, 

158. “Αῃά ἄονῃ ἔτοιῃ ἴῃς Ὀαϊεγεά ταηηραγίβ σοπΊθ5 {ῃ6 5σῃονοτ οὗ 
βίοηδβ᾽ ; {πΠ6 βίοῃεβ ἤυπηρ ὈΥ 1Π6 ἔοε σοῃλα {τῸΠῚ {Π6 γαῃ)ρατίβ (1. 6. 
ΟΥ̓ΕΓ 1Π6π|) ὉΡΟΩ ἴῃς ῬὈεβιερεά : {π6 ἀοιῦθ]α ἀδηρεσ, [ῃ6 ταπηρατγίβ 
Ῥεϊηρ Ὀαίίεσγεά, αηὰ της ἀείδηαοτβ βίσαοκ ἀονῃ, Ὀδηρ ἴΘΥ5ΕῚγ δά 
ΤΟΥΟΙΟΙΥ ρίνεῃ. 

[(1 ϑοηλα ἴακα [η6 βρβϑῃ. ἴο τηβδῃ " Ζοεσαγεῖς ἴἰῃ6 ταιηρατζίβ,᾽ ἃ 1568 
Οὗ ἴῃς ββη. ποῖ ᾿ιβιιῆεα ὈΥ ΕΧΑΠΊΡΙε5 οὗ νεῦρ5 κε στοχάζεσθαι, 
ἐφίεσθαι, ὅχε. ἢ 8εη. οὗἉ δἴτὴ : ἴο 1156 [Π15 σΟΉΒ(Γ. ἢ [6 5]ΤΡ]6 
ἔρχεσθαι ου]Ἱὰ ὈῈ αυἰϊΐα ἀϊβγεπί ἀημα ματάϊγ ατεακ ; (2) ΟἰΠμου5 
πηἀογβίδηα τῃ6 Ρρἤγαβα οὐ {Π6 δεϑζερϑα, “ἴγομη [ἢ 6 οὐπον δον Ὀαυϊ 

ὃ 
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16 ἀκροβόλων Ἰοδ65 15 5'σῃϊἤοδηςε; δηά πιούδονοῦ {ΠῸ᾿ ΨΠΟΙΕ 
Ῥάββϑασα ἀδβοῦῖθεβ {Π6 αζζαεξ ποῖ [ες ἐδγϑγιεσ.] 

161. 1 τ4Κ6 νοῦ ἄδῃ Βεῖρῃ᾽ 5 ετηδηάδίοη ἤοῦθ, δρρτονεὰ ὈῪ 
ΝΥ εοκιεβίη, ἔοσ ἴῃς υππγείγοδὶ καὶ Διόθεν οὗ [6 Μ595. : 

“ , μὲ 

παῖ Διός, ὅθεν 
πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ κ. τ. Δ.» 

“Βα οὗ Ζειιβ, ἢ γοβα μαηᾶβ 5 {π6 ἀἰνίηβ ἰβϑὰβ οὗ νγαῦ ἤδη (6 
δίς ταρϑϑ᾽ [τὶ “θησα 15. ἰΠ86 ΠΟΙΥῪ νναυτ- σοι ρ 5 ϊηρ ἀδο! 5'ο ἢ 
ἴῃ τῆς Ῥδίι16]. ὙΠδ παῖ Διός ψ}}}} {πῃ θη σεΐεσ ἴο Αρο]ῇο. 

164. “Απά δου, ὈΙεβὲ ααθθη ΟὨΚα, ἴῃ ἴΠ6 οἰΐγ᾽5 ἀείεησα [οσ 
5ΒΙΠΊΡΙΥ “ βΒίαπαϊησ Ὀείοσγα οὐσ οἰτγ ᾽] βϑᾶνε οὔὐσ βενεη-σαίεα μοπγα. Τῆς 
50 ΠΟ] Ἰαϑίβ τα σοηπιβεα δρουτἤογκα, ΞΟΠῚ6 βαυϊηρ Ογκα 5 [η6 ΤΒΈΡδη 
Αἴμοηᾶ ; οἰμοῖβ {παξ ᾽Ογκαία Αἴῆδηδ 15 γγουβῃ!ρρεά Ὀγ ἴῃ6 ΤΠΕΌδη8, 
ργκα ΡΥ ἴῃ6 ῬΗοεηϊοίαη58. ΕΎΥΟΠῚ {15 σοΟη ΒΟ ῬγὙὸ ΠΊΔΥ ΡΓΟΡΔΟΙΥ 
Θαῖθοσ τΠηδὲ ἴὌγκα ψὰ5 ἃ γγὰσ ἀδιγ οὗ ὙΠΕΡε5, βυρροβεά ἴο μανε 
ἃ Ῥῃοβδηϊοΐδῃ οὐἹρίη (45 Καάπιοβ γὰ5 βῃρροβεά ἴο θῈ6 Ῥῃοβηϊοϊδῃ) : 
Δηα Ῥαιβδη. 9. 12. 2 ἴδ ῖκεβ {15 νίεσνν. 566 θεῖον 487. 

[Μ9595. τεδά μάχαισί | τέ, ΜὨΙΟΗ Η δττηδηη ΜῈ }} επηεηαεᾶ ἴο μάχᾳ. 
σύ τε. ΟἸΠΕΙΒ πΊαΚα οἰ ΕΓ δ]ἑεγαίοηβ, δος σοηπεοίίηρ μάκαιρ᾽, ἄς. 
ἢ (6 ἔννο ρσανίοιυβ Π1η65 : Ραΐ [15 τη Κα5 ἃ οἰ υηϑυ ᾿ηνοσαδίϊοῃ οὗ 
ἴῃτεα 1ἴπ65 ἴο ΟἾΚα, δῃα οἠἱΥ ἔτεα ννογάβ ἰο ΑΡο]Ἱ]ο.] 

167. τέλειοι, “Ξιρτεηδ ᾿: ἃ ἔανουτσιία ψογὰ στ ΑἜβοῆυ]ὰ5. οὗ 
ἀϊνίης ρονεῦ: [ἴἴ 15 ||. “1πδὲ ΠΟ Πδ5 τέλος, ΟΥ̓ 1Π6 ἤπδὶ Ῥοννεῖ. 
80 τελέων τελειότατον κράτος, ὄλβιε Ζεῦ, ΘῈΡΡ. 526. ΑἸἩΟΙΠΕΙ ΟἸΟ5ΕΙῪ 
8114 56 η58 οὗ {πΠ6 ψοσζὰ 15 “{παΐ ψῃΙ ἢ ὈΥΙΩΡ5 τέλος, ΟΥ̓ ΔΟσΟΙΊΡΙ15ῃ- 
τηθηΐ᾽: 85 Ζεῦ Ζεῦ τέλειε, τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει, ΑΡ΄. 973. 

170. ἑτεροφώνῳ, ποΐ βαρβάρῳ, ἴογ {ΠΕ Ὺ ψετα Η6]]6η65 (56 Π0].). 
171. κλύετε πανδίκως, “ΤΙΡὨΘΟΙΒΙΥ ΠεαΥ᾿ : ὈΟΙάΕΓ δηά τηΟΓα 

ἔογοῖθ ]6 Τμδη {Π6 οΟΥΡΊΠΔ] τεδάϊησ οὗ Μ πανδίκους (΄ Οὔ τὶσῃΐεοι5 
ΡΓΑΥ ΕΓΒ) 85 ἰζ ο4115. οἡ {Π6 ροάϑβ 20 ἐο γίρλέ ὁγ ζεαγ7ιρ ἐλδη. 

χειροτόνουΞ. ἼΠΘ οἰδβϑίοαὶ δἰὰθ οὗ ῬΥαυεσ 15 ἴο βίαῃα ψἹ ἢ 
Βαηάβ πρ|64, (Π6 ΡΑ]Π5 ἀρτννατά, ὑπτιάσμασιν χερῶν ῬΙΟΠ,. ΙΟΟξ. 

174. ἀμφιβάντες, “ Ρτοίϊδοίησ. ὙΠῈ ψοτὰ 15 ΗοπΈΊοσϊο, δηὰ 15 
ΤΕΡΊΌΠΔΥΙΥ ιι566 1η [Π6 Ζζζεγαξ Ξε η56 οἵἉ ὁ Ὀεβίσιἀϊηρ' ᾿ ἃ [8]]6ὴ ἐπε ηά, ἰο 
βᾶνα Ἠἰϊπι, ἀμφὶ κασιγνήτῳ βεβαώς, 11], 14. 477, 50 17. 4: Ψα 4150 
βηά 1 οηςθ 716 :αἠογίεαζ ἴῃ αἀάταββ ἴο ΑΡο]]ο (1]. 1. 37) ὃς Χρύσην 
ἀμφιβέβηκας, οἵ ψὨΪΟΙ [Π15 ΕΧΡΥαβϑβϑίοῃ 15 πὸ ἀοιθί (45 5080]. 5805) 
ἃ. ΤΕΠΊΙΙΒΟΘΠΟΕ. 

177. μέλεσθε, “ τεσατά,᾽ ἃ παΐαγα!] αὶ γαῖ ου ὑπ 54] σεηβα. [1 ννὰ5 
8. ΠΟΙΏΤΊΟΙ ΡΓΙΠ να ᾿πϑίϊησξ ἴο ΔΡΡΕΔΙ ἴο {Π6 σγαΐζέμας οὗ [ῃς σοάϑβ. 
50 ἀρδίῃ 170. ; 

17ὃ. μελόμενοι δ᾽ ἀρήξατε ἄοε5 ποὶ σοιτεβροπα ἴο {π6 βίτορῃβς 
ἑτεροφώνῳ στρατῷ: Ὀπῖ ἰἤεγε 15 ΠΟ ΟΙΠΕΙ τεαβοῃ ἰὼ σούτεοὶ εἰζῃοσ ; 
1 15 ποΐ οἰθασ ννῃ]οἢ 5ῃου]α Ὀ6 σοιτεοϊεα : δπα {Π6 βυρρεβίίοηβ ΔΙῸ 
ποῖ σοην!ηοίηρ. [ὙΠῸ Ῥεβί δῖβ, ἴοσ 170, ἑτερορήμονι, Ἠδττη., ἐν 
ἑτεροθρόῳ, Ἠδτί. : ἴοτ 178, δ᾽ ἔλθετε, ἘΏ5.] 
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179. φιλοθύτων ὀργίων, ΄“ τἰί65. οὗἩ Ιανί5ῃ ϑδουιῆςθ᾽ : 18 5. τῆς οἷ γ 
ΠΣΣΟΣΑ ΜΏΙΟΗ ἐσύθς ϑαργίβεα, Ὀὰΐϊ ἴῃ8 ὄργια ἃγα Ῥβυβοηϊῆβα ἴῃ 
ΑΕ 50}. 5 ἸΏΠΔΏΏΘΙ, ϑοπιανῆδί 5ἰ 11 ἀ΄α στίβοι φιλάνορες, Αν΄. 411; 
ἀπ᾽ ὄμματος βέλει φιλοίκτῳ, ΑΡ΄. 240; δῃᾷὰ πηοῖ6 ΘΧΔΟΙΥ φιλοσπόνδου 
λιβός, (Πο. 292. 

18ο, “Β6 τ] πα], ννα ΡΥαν.᾽ μοι, εἴἢϊς ἀδί. 

[ΣΦ ρ:627γ Εἰσοζίος, 16 αὐἰάγόδεος 116 Οἠογτς ἦγε 4717. 

[181-287. ΕἾΒΒΤ ἘΡΕΙΒΟΘΙΟΝ. ἘΕἸἴδοκίαβ σουρὮΪν Τοῦυϊκα5 [Π6 
ΟἸαπΊουΓ οὗ [Π6 ϑγνοιηθῃ, 85 δῃοουταρίηρ {Π6 ἴοα δηα ἐτρῃϊεηΐηρ [Π6 
ΟἸΠΙΖΘῺ5 : δηᾶ ἢς εηάβ ψ! ἢ ἃ τ[ἢτεαΐ οὗ ρυῃὶβῃτηεηῖ, Τὴ ΟΠοτὰ5 
(1π 4 Βα] γτῖς ἀϊδ]οριιθ) ρΡ]εαα ἘΠΕΙΓ ΘΥΤΟΥ ἃ5 Ἔχοιδα : {ΠῸῈῪ Πᾶνα 
ΟὨΪΥ Ῥεθη ῥγαγίηρ ἴο ἴΠ6 βοάβ. ΤῊ Κίηρ' τ}ρ] 165 (230) [πὲ 1ξ 15 ἔοΥ 
ὨΊ6Π ἴο 580 Υ1ῆἔςα : {Π6 νγοσήθῃ βου] δοϊάδ ἴῃ Πα ῚΓ ΠΟιι565 ἴῃ 5116 ης 6. 
ὙΠΘΥ ΤΔΔΥ ΡΙΔΥ ἴο {Π6 ροάβ Ὀυΐ ποί ἔρῃίθη 1Π6 οἰΐγ. ὙΠΕῪ ΔΓ6 
5116 Ὡσ64 «αἱ ἰαβῇ δῃᾷ βρη (263). ἘΠΘΟΚΙ65 ὈΪ45 {δ τὴ ργαν αα ΘΕ Ϊν 
(280), ννὩ 16 ἢ τείυσηβ ἴο δρροίηξ (Π6 βενξὴ Ἅσβδιηρίοηβ (283) ἴο ᾿ 
ταϑίβδί [6 ἰἸηνδάθγϑβ. 

183. Τῆς σουρ]ηρ οὗ εδἀ]. σωτήρια ἀπᾷ ἀρδίταςς βυθρϑί. θάρσος 15 
ἃ {π||6 ἀηαβααὶ, θα αὐ πδίμτγαὶ, “15 [815 Ὑ76}} ἢ ν}}}} {Π15 δανβ {Π6 
βοἴαία αῃᾶ Ἠδδτίθη [με μοβὶ ν᾽ Ὑγ εἰ] τεδάβ ἃ ἀρωγά ἴοΥ ἄριστα : Ἠ6641685. 

1δς. βρέτη πρὸς θεῶν 15 ἃ σΟΠΊΙηΟη ΟΥΘΥ ἤδη [Π6 σβη. ἀδρεηάβ 
ΟὨ {6 ποιῇ, ἄλσος ἐς τᾶνδε κορᾶν, Ο. (. 126; τοσόνδ᾽ ἐς ἥβης, 
ΕἸ. 14: μὲ τς ἰηϊεγροβιτίοη οὗ πεσούσας τη Κα65 ἴξ ἃ ΠΠ{{|6 πηυβιιαὶ 
ΒοΓδ. 

186. αὔειν, “5Πποαυΐ;᾽ Ἠοχηετῖς νγογά (αὖε δ᾽ ᾿Αθήνη, 11. 20. 48), ΒδΓα 
ιι564 ΤοπεοπλριυουδΙγ, ὁ 58οι 4 οἸαπηοιτ δηἀ μον].᾽ 

μισήματα. 1 15 οὗ οουζβε 116, ποΐ (45 50}0].) {πεὶγ ἀεςαβ, {παΐ 
8416 {Π6 “ΔΌΠοιτοησΒ οὗ {Π6 νν]56.᾿ 

189. Μδηγ εἀά. ἴδε κρατοῦσα δῃᾷ δείσασα 8.5 ἨΟΙΛ. Ρεηᾶ, (ἤδη 
5}6 15 {ΠΡ δηΐ, Ζ67 ὈΟ]ἤΏ655 15, ὅζο.) ; θὰΐ {Π15 15 6 1655: [ἰ 15 
Βοϊίεν δπὰ ποτα ἐμαγαοίοτίβιϊὶς οὗ Αθβοῖ. ἴὸ 580, “ΔΝ ΉΘη ΡΙΌΒΡΕΓΟΙΙΒ, 
5}6 5 ὈΟΙἄη655 ὈΠΑΡΡΙΌΔΟΒΔΡ]6, ΠΘΏ 5}6 ἴαῖκαο5 ΠΡ (80Γ.) 586 15 
ννοα γεῖ ψοῦβα ἴο οιιβα δῃά οἰΐγ. 

192. θεῖσαι, “ πηακΚίηρ,᾽ 45 οἱΐβη ἴθ Αδβοῦγϊαβ (Ρ. Ν. 444, 848 : 
Ἐπ. 324, 458, ὅς.) 8η4 Ῥοδῖβ βἝῃθσα νυ. 

διερροθήσατ᾽ .. - κάκην, ||. “γοι! πᾶνε οἰατηουγεά σοναγάϊοα ἰηΐο 
1ῃ6 οἰτίζοης᾽ : Ῥοϊά ΕΧΔΙΊΡΙ6 οὗ {πΠ6 επὴρμαίῖς νἱοθηΐὶ ἀϊοίίοη οὗ 
ΔΏΡΕΥ : “Απά πονν, {ππ5 Πυσγγίηρ ρου ἴῃ Ηϊρηϊ, γε Πᾶνα βργεδά ὈΥ͂ 
γΟΙΪ͵ ΟἸαπηοιΓ ταὶς σοννασγάϊσα δῃχοηρ [Π6 τηθη. 

193-44. “Τῆς ἔογίθηθ οὗ οἱἵσ ἴοεβ 15 ἔππ85 Ῥεβί αἰἀβά, ψῃ]]α να 
νὴ ὈΥ οὐὐ οὐ Παηα5 αύα ταναρεα. Ὅῆα τεδάϊηρ οὗ Μ δῃά οἵ 
τῆς θεϑὲ Μ9595. 15 ὀφέλλεται; [6 ἰαίευ οὔδβ τϑαα ὀφέλλετε, νν ἢ] ἢ 
σῖνεβ {Π6 ϑ8 16 βθῆβε ΔῃηοΠῸΥ ψᾶγ. [ἴακε ὀφέλλεται (ΝΠ ἢ ΔΝ Εἰ], 
ἌΝ ΈΟΚΙ., Ψ γγα}]) ἃ5 θεϑὲ βῃρρογίβα δηὰ πλδκίηρ {Π6 θεβί ΔῊ 6518. 

αὑτῶν, ΠΟΠΔΠΊΟΙ ου 1ϑ8ἰ δῃηά 2Ζη ρεξύβοῃ : μόρον τὸν αὑτῆς οἶσθα, Αξ. 
1297 ; τὰ αὑτῶν ἐκποριζώμεθα, ἼΠαςο. 1. 82 ; 50ρΡῆ. Ο, Τ. 138, ἄς. 
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τοῦ. ΤΗηΐΚ 11η6 15. ουηᾶ 1 (6 Ἰαΐεγ Μ595., Ὀὰΐ 15 δῦβεης πολ Μ. 
ΤΠΟΒα ΠΟ δβϑαμηα {Πδΐ 81} (6 Ιαΐεῦ Μ55. ἂἵς ἀδγίνεά οῖη Μ δῖβ 
ΟὈΠρεα ἰο τα]θοῖ {Π6 ]ἰπ6 δ5 ἃ ἰδίαν δαδϊείοη : αΐ 1 νγα ἴα κα 1Π68 
βδΐευ Πυροί6βῖ5 ἐπαΐ [ῃς ἰδίεσ Μ55. τὲ ἀθββοβηῃάεα ἔγομι ἃ 202 762)1076 
αλισοφέογ οἵ Μ, (Π6 1π6 τηδὺ Ὀ6 βεπυΐηθ, ἀηἃ δοοϊἀθηία!}ν Ομ ςἀ 
ἴῃ Μ. [Ιῃ 156}: [ῃ6 ἰη6 15 Αββϑοῆυ]θδη, ἀηα ϑυϊῖ5 ν6}1 [ῃ6 ἴοης οὗ 
16 Βρβδίζεσ: "βίο σοῦ] οὴα σείβ ὈγῪ ἀνε! ηρ νἹἢ υγοπθῃ 
Ὀγθδῖμ65 [6 58 Π16 ΔΏΡΤΥ σοηϊεπηρί 8ἃ5 181, 186--ὃ, 197, 2ΟΟ. 

197. “ Μδῆ ΟΥ̓ΨΜΟΠΊΔη ΟΥ̓ ἡ» Παίβοανεσ 15 ει νιχί,, ἀραῖῃ [Π6 ἤγρεῖ- 
ῬοΙΪΘ οὗ βῆσει. (οιῆραζα {Π6 ἰσοηῖϊοαὶ Πγρεσθοὶα οἵ [Π6 δῆρτυ Κύξοῃ 
(Αηίϊρ. 311) ΠΏ Θγα Π6 {Πγϑαΐίθηβ {Π6 σαδγάς {Πδΐ Π6 Ψ}}} Πδηρ [Π6Π|, 
ἴῃ οτάδν τμδΐ 2» ἐλ61γ ᾿είμγ ἐδ 75 ἐἤδν ἡιαν ὅδ τυΐδ67. 

τῶν: Ερὶο 564 οὗ δυίίο]α 0 γ ἀδπηοηβί., σοτηπηοη ἴῃ ΑΘβοἢ. (Αρ. 

397; (Πο. 278, 639, ὅ.). 
198, “Α ἄξοζεα οὗ ἀβαίῃ 5841] ΡῈ ραββεά δραϊηβί {Ποιη,᾿ ([Π6 ννογάβ 

ψῆφος δηὰ ἐνεὴ βουλεύω Ὀεϊηρ τι5664, ὈΚΥ ἃ ποῖ ὩΠΟΟΙΠΊΟΠ βίσγαΐῃ οὗ 
τηδδηΐηρ, οὗ {Π6 ἰγταηΐ. 850 οὗ Κυβοῃβ οσγάδ ψῆφον τελείαν, ΑἸ. 632 : 
ψῆφον τυράννων, 10. 6ο. 

βουλεύσεται, (ῃ6 οΟΙάΘΥ τιι56 οὗ πη ἀ]6 δπΐ. ΟΣ Ῥαβϑβϑῖνθ, σοπη πο ἴῃ 
Τταρο. φυλάξομαι, ῬΉ]]. 48; διδάξομαι, Αηΐ. 726; ἐχθαροῦμαι, 10. 
93: ΜΠ 2276 νΕΥῸ5 1ἃ 566 Π15 ΤΟσΊ ΔΓ ἀνε ἴῃ ΡΙΌβα. Τῃας. τι565 
κωλύσομαι, ἐάσομαι, πολεμήσομαν ; ΟΡ. δηλώσομαι, ξενώσομαι, τιμή- 
σομαι, ὅτε. 

190. δ᾽, {Πἰγά ῥΡΙαςθ, 566 41. 
201. ΤΠΘ σμδηρε ΠῸΠῚ 3γὰ [0 2η4 ΡΕΥ͂ΒΟΩ 15 τοδί ἀταπηδίϊς ἴῃ {Π6 

ΔΏΡΤΥΥ Κίηρ : “ΤΙΒ [Π6 πηδη᾽ 5 σμπαῦρε--Ἰἰθῖ ποί [Π6 ννοηηδῃ δᾶν]56--- 
ἴο οΥάδσ νῃδΐ 15 ψιπουΐ : ἄνν6}} Ποιὰ νη δηα ΠΑΤΠῚ τι5 ηοί "᾿ 

204. ΤῊΘ ταρειτ!οη 15 ποῖ ππηδίασαὶ ἴῃ (6 ἐχοϊεα δῆτιρῃίεα 
Ἰγτῖς. [ὙΥΈο ΚΙ. ([Ο]οννίηρ πἰπὶ οὗ Μ. ϑομη41) τεαᾶβ ὀχῶν ὄτοβον 
ὙΠΟ ἜΧΔΟΙ͂Υ ΠΟΙΤΕΒΡΟΠ 5 ἴο Δ ΕἸ5ΊΓΟΡΗΘ ἃ5 εἰηθπαβά, 212: Ὀυΐ ἴῃ 
1ῃ6 ἀοομηλίας [ἢ 15 18 ποῖ ἤθοθββατν.] 

205. σύριγγες ἑλίτροχοι, ἱ ἴ,. 6. [ῃ6. ἤᾶνεβ οὗ [π6 στο] ρ ῃ 6615. (Π|. 
ΚΠ 6 6]-ΤΟ Πρ Παν65᾽). 

2ο6. Τῆς Μ55. βῖνε ἀύπνων, ἱπηροββίθ!8 ἴῃ 1561, δῃᾷ ἱῃνοϊνίηρ 
1η6 ΨΠΟΪῈ βεαπίεηςσα ἴῃ σύθαῖ σγαπηπλδίϊοδὶ Ροτριεχίίυ, ἔτοπιὶ ψἘΪΟα 
1ῃς. σοττεοίίοη διὰ στόμια (Ηεγαι., Ῥαϑὶευ, ἅς.) ἀοαβ ποῖ τεῖανα 1{. 
ΤΔοΒιηδηΠ᾽5 ἄπυον, Οοὐτίησ ΠηΘΊΓΕ ἀπά ῬΎΔΙΏΙΏΔΥ, 15. {πΠῸ θεϑί σοῦγεο- 
τίου. “Απά τἢε ποῖβα οἱ [Π6 ἘΠῚ 5 ἴῃ 1Π6 ΒΟΥδ6ϑ᾽ τοι, [Π6 ὈσΙα165 
Τοτσϑά ἴῃ {Π6 ἢγα. 

207. πυριγενετᾶν (Μ55.), “ἤτο-Βοτη,᾽ “ἢτε-ἰογρεά. [Ὀ᾿πάοτῇ ἴουπά 
ἃ 8[0585. Ϊῃ Ἡ βυομ 5 πυριβρεμέτας. ὁ χαλινόν. Τιμαχίδας δὲ ἤτοι ὁ πυρὶ 
βρέμων ἢ διὰ πυρὸς βρέμοντος γεγονώς. ΤΠ6 ψοτά χαλινός Ροϊηϊεα ἴο 
1Π1|5 Ράββαρθ, "ας 1ῃ6 5βῆ88 ργοροβϑά ἴ5 ποΐ ὙΟΙΥ͂ αρί : “τοδυίηρ ΙΓ 
ἢτα,᾽ 1. 6. “Πεσυ Ὀσεδίῃ, 15 ταῖῃου Βτοίθβααθο, δηὰ “ΟΥρ αὶ ψΠ τοδτίηρ 
ἤτθ᾽ [ἀτ-ξοίο πα. ὙΠῈ Μ55. πυριγενετᾶν 15 ῬγΘἔΕΤΔ]6.} 

2οδ. τί οὖν; ΤῊΝ Πὰ5 Ῥεθὴ Ἔβπιθη δά, ἴο ἀνοϊά Πϊαίμϑ: Ῥυΐ Μ55. 
81} ρῖνε τί οὖν ποτα δηά Επτη. 902 ; Ρειϑ. 87; ἰηξ, 704 : 50 τί εἶπας ; 
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Ττάςἢ. 1203 : τι ἍΔιδου, Αρ. ΠῚ Ὸ ; τί ἔστι ; Ῥεῖ5. 693. Απά {πὸ ΠΙοόπσα 
ΜΙ τί 15. φατε 1πὲ6] ΠΡ 1016. 1 15 56 ἴῃ (οπιεαῦ αἰϑο. 866 704. 

ἐξ πρῷραν Πα5 ὈΕΘῚ ΈΠΘΓΙΓΑΙΥ ππαουβίοοα οὗ {Π6 βδίϊοσ σοϊηρ ἴο 
ῬΙΔΥ ἴο {Π6 ῥτοίβοϊπρ βοᾶὰβ ψῆοβε ἤρσιιγεβ ψεα ἴῃ {Π6 ρτον. Βαυΐ 
1ῃη15 ΨψΟΙ]α τηακα 1Π6 δῆβνευ (Ῥυΐ ἃ ψψὰ5 0 1ῃ6 σοάβ᾽ ἱπηαρὲβ 
1 ταῃ. ...᾽ πηῦσῇ 1655 εἤξοξνε : δηᾶ ἴἰ 15 θείίεσ τὸ ἴδκα ἰξ οὗ τῃ6 
54 1|0Υ ἴῃ ἴθιτοῦ ἀθβοσίηρ [Π6 Π6]Πὶ Δ η ἃ ΤΒῃ Ωρ ΔἸ ΤΉ] 6 551Υ ἴο {Π6 ῥσονν. 

209. ηὖρε, ΒΏΟΠΗΪΟ ΔΟΓ.» “ Πηά5᾽ : καμούσης (210) παίΐᾳγα!Ὶ [ΠΥ ἢὰ5 1Π6 
58Π16 ἴ6η56. 

212. “Νδἢ [Π6 ποῖβα νγὰβ μβαζά οὗ [π6 ἀθδαϊ!ν βῃοννβίοσπι θεδίϊηρ 
αἵ {ῃ6 σαΐεϑβ.᾽ ὉΠ “ βίουμη᾽ 15 ἃ πηείδρῃου οὗ σουγδ6 ἴοσ [Π6 βίοῃϑϑ 
(158) πὰ ἀατίβ 5Βῃονεσεά δραϊηβί [6 οἰΐγ. 

214. δὴ τότ᾽ Δἴζεγ ἃ ρϑιι56 15 Ηουηθσῖο: 6. σ. Οά. 1. 424. 
216. στέγειν, “Κεερ οὔἶν᾽ 
217. ἴῃ 1Π6 Μεά. 811 (ἢγτεεα Π1π865 ψοῦα σίνεη ἴο Ετθοῖ 65 οὐἹρΊΏ81}}, 

Ῥαξ π1; (4 Ἰαΐεσ σουσεοΐου) ἃ 5ϑρὴ5 (ῃϊ5. ἨΔ} 11π6 ἴο {π6 βοῖυ5, δηὰ 
411 οἴμεσ. Μ55. Βανα 1 890. [1 ἰ5 σεσίδίη!ν Ῥείζεσ 85 σοτιγθοίβα : 1ῃ68 
Ρασχίϊς!εβ οὔκουν, ἀλλ᾽ οὖν ἀ΄6 ΘπουΡἢ ἴο 5πονν ἴξ 15. ἀϊδίοσια : δηά ἴξ 
6 ΒΌΡΡΟΒΕ ἴΐ 4}1 βροόοκεὴ Ὀγ Ετἴβοκὶθβ 1 νου μὲ ἃ ἀϊαϊοσαθ ψΊ 
ΒΙΤη561 οὗ ἃ Παύβϑῃ δηά πη] Καὶν σΠατδοίοσ. 

Οἦο. “58.411 ποῖ 1ῃ15 1ῃθῃ θὲ {πΠ6 ροάβ᾽ ρατί ̓ [1.6.1 νψὰ5 τὶσῃξ 
1Πεη ἴο αν τϑοοῦγβα ἴο ρσαυοζ ἢ] 

ΕΔ “Ναἅνύ, ἴῃς ροάβ οὗ {π6Ὸ σοῃαιογαά ον ἔοσύβαϊα 1ἴ, πη βδγ. 
Νοίβα 1Πδΐ 1ἴη6 217 15 αἰνιἀβα θεΐνεεῃ ἔνγο βρβδίοῦβ: [ῃ15 δηά 

Ῥτοιη. 980 δῖα ἴΠ6 ΟἿΪΥ͂ ΡΪαςεβ ἴἢ Αδβϑοῆ. ΠΕσα [ἢ15 15 ἄοῃα. 
πόλιν Ὧὰ5 ἴο Ὀ6 υπάογβίοοα δἴζεσ ἐκλείπειν, ὈΥ ἃ Ποπηηοη ἰά ΟῚ. 

ὙΤΠ15 βίγαησθ βιρουβυ 0ἢ ΔΡΡΕΔΙΒ βσικΚίηρὶν Ὀεὶονν 305: δηά ἴἰ5 
1Ππβίταϊεα ὈγῪ ἴῃ6 Ἀοτηδη ἐνοζαζῖο, ΟΥ̓́Κ Βυτηη ΟΠ 5᾽ δἀάἀγοββεα τὸ [Π6 
δοάβ οὗ ἃ Ῥεβίεσεά οἰΐγ, [Ι͂ὲπ 1Πἰνυ᾽β δοσοιηΐ οὗ {Π6 βίερε οἵ Δ εἷϊ 
(5. 21, 22) [0 15 ἰηνιεα ἴο Κοπλα ὈΥ {Πε6 αϊοϊαίοτ, δηα ἤδη αϑικεὰ 
1 586 νγὰβ 1 Π1Πηρ το ΠΟΙΠΊ6, 15 ΒΙρΡΡοβϑα ἴο Πᾶνα βαϊὰ " νοἱο. 

219. λίποι, 1. 6, πόλιν, ν»ν ὨΙΠἢ 15. 411 [ῃ6 ποῖα βαϑῖν ἀημάἀογβίοοα 85 
λίποι Ὀὰπΐ τερεδίβ ἐκλείπειν. 

221. ἀστυδρομουμέναν. ἀστυδρομεῖν, 15 “ἴο ονοΙτη ἃ. οἰζγ,᾿ 1. 6. ἴο 
Υαναρα: δηὰ [ἴἴ 15 [Π8 σάρδῦ]Ὲ οὗ Ῥεϊηρ τι56α ψ ἢ Δηο ΠῈΣ που, 
{κε δεάϊῆςοδτγε, πολιορκεῖν, ὈΟΙΉ ΤΕΡΌΪΑΙΙΥ ἰγαηϑιοῖνα. 

καὶ στράτευμ᾽ ἁπτόμενον πυρὶ δαΐῳ, “Δηαἃ ΟἿ ΔΙΠῚΥ͂ σαυρ ἢ  Ὀγ {πὸ 
γαναρίηρ ἢτα.᾽ ΤῊ Ρἤζαβα 15 ηοΐ ἴοο Ὀο]α οὐ ἤρτυιγαίνα ἴου ΑΘ βΟ ἢ ]5, 
1ΠουΡἢ βοῖὴς ψογὰ {πα “ νν8 115 ᾽ ΟΥ̓ “σαιηρασί ᾿ νγουὰ θῈ ΤΟΓῈ ΠΟΙ ΠΟ ἢ 
180 “δἴηγ.᾿ [ΤῸ πλαῖκα στράτευμα τείεγ ἴο {πΠ6 ἀείεπαϊησ ροας 
(Ν εατ41}}}) 15 ἴοο οῦβουσα : ἴο πα κα ̓ ξ Π6 δ7262)1γ}᾽ 5 δύτῆγ, δηἀ ἁπτόμενον 
Ξε ἢπηρ᾿ ᾿ (Ρ. ϑεμαι, ΓΟ Πονηρ Ἰαΐα 56}0].) 15 Βασάν ατεεκ.] 

225. Τῆς Μ595. ρῖνε γυνή, ΜνΏΙΟὮ 500]. ΕΧΡΙδἰπ5 "16 οὗ Ζειβ [Π6 
ϑανίουσ᾽ : ἃ σγυοίθβϑαιβ δη4 ἱπηροβϑὶῦ]α βεῆβα. δ δ Καὺ δηα οἰ μθτβ 
ΡΙΌΡΟΒΘΕ γύναι, αἀ ἀτε55εᾶ ἴο {πε Οοσιιβ, νὩ]Οἢ ΠΊΔΚ65 ἃ νον αν κννατα 
᾿η6. Τῆας Ῥεβί σοττδοϊίοη 15 ΗΠ οτιπδ 5 γονῆς σωτῆρος, “ ΟΡΘαΙΘΠσ6 
15 1Π6 τποίποσ οὗ. ϑιιοςθβ5, ἃ οὨ]]ἃ {παι Ὀσηρ5 δ! νογδησθ. ῬδΙδυ 5 
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εὐταξίας 1 15. 4150 ΡΙαυβίθ]ς, 85 1{ 15 1685 οὗ ἃ ὙΓ15}1 ἴ0 580 {Πδΐ “ΟΥ̓ΘΓ 
βανεβ᾽ ἴδῃ {παᾶΐ “ϑίισοαβϑ5 βᾶνεβ.. Βεΐ 50}0]. ΓΕσΟρΏΪΖΕ5 εὐπραξίας, 
ὙΒΙΟῊ 15 ΡΙΟΡΑΌΙΥ ναὶ Αδϑβοῇ. ντοίβ. 

ΕοΥ σωτήρ ἀρτοοίηρ᾽ ΜΠ ἃ ἔθη). σοπιρατα τύχη σωτήρ, ΑΒ. 664. 
228. “ Αηά οὔτε 165 ἴῃ το 0165 {Πὸ ΠΕ ]Ρ]655 δ Ἔν δῇ ἔτο ΠῚ ρτίανοι5 

ψοο 6 [{η6 σοά] ὑρ|1{, ννἤξηῃ οἱοιάβ παρ ονεσ ἢἶ5 αγεβ. ὙΠ6΄ 
Πρυτγαῖϊνα Ἰὰησαασα 15 ρα ΘΠΟΌΡΉ, ἐΠπΟῸΡῊ 5.ὙἸΓΕΥ ὀρθοῖ ἀπ νεφελᾶν 
Ῥεϊοηρσ ἰο ἀϊδεγεηξ τηδίδρῃοῖβ. -λᾶν ὄρθοῖ ἀοε5. ποῖ σουγεϑροηά ἴο 
δαϊὼῶ (222) Θχδοῖὶν αὶ {Π6 τηδίσε δαΠη115 εἰ[Ποτ. 1 τ θα εἰηδηάβά 
[ῃ6 πεδίθϑδί βυρρθϑίίοη ἴα Ἐηροτβ, ἴο τοαά (222) δαΐῳ πᾶν δῃὰ (229) 
ἀνορθοῖ. 8586 ποία οη γοδ5. 

230. χρηστήρια, “ν]ἹΟἰΠΠ15,᾿ ῬΓΟΡΕΙ͂Υ ἔογ αἰν᾽ πδίίοῃ ; ϑΈ ἢ νγοΥα 
Αἰνναγβ οἥεγαα ψῃρη {Π6 βδου ποῖ νναηίεα οΥδοι Αγ ΠΕΙΡ. 

231. πειρωμένων, “ΤΑ Κ6 δἰίδοῖς ᾽: [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔΙ τεδάϊηρ οὗ Μ πειρω- 
μένοις 15 ΟὈΝΙΟΙΒΙΥ ΔῊ ΕΥΤΟΥ. 

233. ἀδάματον, ρτεαϊςσαία : “ΤΠΓΟΠΡῊ {Π6 σοάβ τὲ ἰ5 {μδὲ {π6 ον 
να ἄννε]] ἴῃ 15 υποοπαπογεά, 

235. 11τ, “μηδὲ ἀϊβριθαβασε ἀἰβαρρίοναβθ {Π15}᾿ 1. 6. 0 οδῇ 
Ὀ]ΔΠῚ6 τι5 ̓᾽ 

238. ὙΠΟΙα 5 ΠῸ παρά ἴο δ]ΐεῦ εὔκηλος, ἃ σοηγηοη Ἐρὶς ψοτά 
((οὐπὰ «5ο ὅορῆῇ. ΕἸ. 241), 100] ἕκηλος, Ταδα 1 ΟἿ Οὐὁ ἔννο ἰαῖεσῦ Μ55. 

239. Μ τεδάβ ποταίνιον ἀπ α ἄμμιγα, σοηνοτίηρ {Π6 ἀοοσμηλῖας ᾿ηΐο 
ΙΔ 1ο, 1 Πᾶνα ἰαῖκεη ποτίφατον (Η εἰπηβοεί ἢ) δῃηὰ ἀνάμιγα (το ΟΠ 6 
Ιαῖϊς Μ5.), " Ἡβασγίῃηρ ἃ βίγδῃρε δηά ἰσουθ]εα βου πη. ὍΠ6 πιείτε οὗ 
{Π6 ΟΠΒοτι5 15 ([Ὠγοῦυρ μους {π6 ἀἰδ]ορι!θ) τηδῖη]ν ἀοςτηΐδοα. 

243. ἁρπαλίζετε, ᾿ 5Βηαίοῃ ὉΡ᾿ ([Π6 ἢδνν5) ψ ἢ νν! Πρ 5 : ἃ ν]ΡΌΓΟΙΙ5 
ΤηΘίδρ ΠΟΥ ἰοῦ 1ῃ8 ροοῖβ ΔΉΠΟΥ: Π6 Τη68η5 “ Ὀυγοὶ ἰηΐο Ἰουά 
Ἰφηγθηί. ; : 

244. ᾿ ἘῸΥΓ {Π15 15 {π6 ἰοοά οὗ Ατοϑ, {π6 Ὀ]οοά οὗ βῆ : ἱ. 6. ἀο ποῖ 
τῇδε νἹοϊεηΐ ουΐοτθ5, ἴοσ νουηᾶβ δηα ἄθαῖῃ τα ᾿η αν] 4016 ἴῃ ννδγ. 
ὙΠ οοττεοίίοη οὗ {π6 ΑἸάϊπε βἀϊίίοη φόβῳ, αἀορίεα ὈΥ 1)1η4. ἀπά 
οἴἢ 6.5, 15 πη ἢ ἔβΘΌ]οσ, δηα [Π6 5658 15 1655 ΠΚεὶν. 

Νοῖε ΓΑρης ΜΙ α Ἰοηρσ, ἃ5 'ἴῃ ΗἩΟΠΊΘΓ ῃΘη πιείτα σοαυϊγαβ, ἾΑρες 
“Αρῤὲς, 11. κ, 31. 50 11ὴ6 344, 469; ὅορῇ. Δηΐ, 130. 

245. καὶ μὴν ἀκούω γ᾽, “ὯΥ, Δηα ΠαΙϊς, 1 Πεαγ... .᾿ 
247. κυκλοῦσθαι ἰ5 1ηΠ6 ὙΕΡΌ]ΑΥ Αἰίς ψογὰ ἴου “" βϑυσγουηίηρ ̓  ἴπ 

ψ8Γ, Τῆς. 4. 127; 5. 72; 7. 81, σ., ἰΠουρῇ κυκλοῦν 15 4150 
υι5εά. 

250. (δ ΔΙΩ]Υ ἴο 6 τεδᾶ δ5 οὔδ {πὸ νἱτπουΐ Βίορ: μηδὲν ἐρεῖς 
ΤΘΟΙΪΓῈ5. (η6 οὐ ἴο ΠΊΔΚΕ 56η868. ΟΥ̓ ῬΥΔΠΊΠΊΔΙ. ΤῊΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ ἴ5 
ΤΘΔΠΥ ἔννο οἸαι565 τὰ ἰηΐο οη6 ὈΥ {Π6 Παβίβ δηά Ἵχοϊζεπγεηΐ οὗ {π6 
ΒΡΘαΚασ. [πηβίβδά οἵ βαγίηρ " Βε 5:]δηΐ: 5840 πουρῃς οὗ {Π15 ἴῃ {πΠ6 
οἰἵγ᾽ (οὐ σιγήσει, μηδὲ ἐρεῖς μηδέν ...), ΒΘ 5αγ5 “1 τῃοὰ ποΐ ἴῃ 
5116 066 [6}] ποιρῆς....ἢ [ἢ 252 δχβοῖὶν ἰΠ6 ϑδηη6 οσουτβ, ΘΓ [Π6 
ΒΡΘαΚαὺ (ἔγοση ἴΠ6 58Π16 σβι156) ΓΠη5 ἱορείῃου δὲ νγα 5ῃου]ά ρῖνθ 
ἃ5 ἴνο  οἰδ565, “ΤῸ ρϑγαϊίοη ψΊ ἢ {Πε6 ! θα 51||6ηἰ δηα Πδαδτ. 

251. ξυντελεῖς ΔΙΘ ΡΙΌΡΕΙΥ ΡΕΟΡΙῈ “σοπ τ αν ἡ ἴο Ὀ6ΔΥΓ ΔΗΥ͂ 
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ῬΌΡΙΠΙΟ θαυτάδη. ξυντέλεια 15. ἃ “ σοϊηρΡδηΥ ̓  οὗ 5ιιςἢ σοηίτγ! αΐοτβ, απ 
ἤθῆσα ὈΥ ἃ παΐαγαὶ τηθίαρῃοσ Πασα “ἴπ6 συδγάϊδης- θη οἵ σοάϑ, 
ψ»ῆΟ σοπΊ θη ἴο ργοίεςοϊζ {6 οἰΐγ. 

252. 8566 ποία Οἢ 250. 
253: ΤἼΒ ροάβ δα "ον δηά εβδοιίνεῖν σα]]οα “ οἰ ἰΖεη5.᾽ 
μή με... τυχεῖν : 86ς. 1ηΐ, Οὗ ῬΥΑΥΟΙ͂ (σοπΊπτοη σοπβίγασίίοη ΠΟΙ ΠΟΥ 

ΜΙ οὐ ΜΠ ΒοαΣ δός, δοῖεν, εὔχομαι, ὅζο.). 850 Εὑπ|. 30; (Πο. 307. 
.254. Μ (απ οἴ ΠΕΓ5) μαναὰ κἀμὲ καὶ πᾶσαν πόλιν: ἃ εν Μ58. Βᾶνε 

κἀμὲ καὶ σὲ καὶ πόλιν. Ἡδττη. βυρρεβίβ {Παΐ καὶ σέ ννᾶ5. ἃ σοτγεοίοη 
ἴογ κἀμέ δι Πᾶ5 ουδίεα πᾶσαν, ἀη ρτοροβεβ ἴο τεδά (νη Ὁ αηάοτ- 
Ἰ1:6 ἢ), καὶ σὲ καὶ πᾶσαν πόλιν. ΤΗΪ5 15. σεΥίΘ ὨΥ ποῖα αἤξοίϊνα ἃ5 
8 Ποηοιηρίαποι 5 Δ ΒΟΥ ἴο {Π6 ΟΠΟΥ δ᾽ ργαγυου. 

ΦῸ βέλος, “αν ῬοΙ ,᾽ 1. 6. ἔῃ σαϊῃ ννοἢ τὨγθαίθηβ 15. 
256. ὥπασας, “ἴδοι Παβί σίνεη. ΗοπΊοτῖς ψογά. 
257. ἁλῷ: ΕΡΙς τ56 οὗ ἀπάςξ. 580]. ψἱ πόας ἄν, σοτηπιοη ἰη ΤΤΑΡ. 

ΤῊΒ δηβιναυ 15 5ΟΌγη ἃ] : “ΠΘ ψγΏΘη {ΠΕ 1Γ ΟἸΤΥ 15 ἰα Κθ δῖα [πὲ ἃ5 
ντείοῃθα. ϑδνθῦαὶ ἰαΐεσ Μ55, τεδα ἄνδρες, ψΗΙΟΝ 5οπΊα βαϊζουβ 
δάορί. Βυΐ Μ τϑαάβ ἄνδρας, ΜΏΪΟΗ 15. ὙΘΑΠ} Ὁ τῆογα πδίισγαὶ δηάᾶ 
ἸάἸομηδίῖς. [ΙΕ 15 1Π6 ΤΟΡΊΪΔΥ ργδοίῖοα οἵ ἔΠ656 βἰῃ5176-]ηῈ ἀϊδ]οριιαβ. 
ἴο 4477} 971 [ῃ6 (ΟΠ ΓΟ ΙΟη ἴῃ. 1Π6 τε ρ]165. ὙΤΠὰ5 μοχθηρόν ἰ5 [ε]ξ 
ἴο 6 φερδαΐζυσ Πκ6 οἷον «.. γένος, ἀῃᾷ {παΐ Ιεδάβ παίΐαγα!!ν ἴο 
ἄνδρας. 

258. παλινστομεῖς αὖ ; “ἄοκί τοι 5ρ6αῖς 1]-οὐηθηθα ννογάβ ἡ 850. 
[Π6 5. βο]αϑὲ βχρ]δίῃϑ ἰξ, ἀηὰ [ῃς ἐχρ!απδίίοη 15 ΒΙΓΟΠΡῚΥ ςοηῆτγπιεά 
ὈΥ θιγγάνουσ᾽ ἀγαλμάτων. Ηδετῖα πάλιν 15 ΠΈΘΥΘΠΥ “ ἀρδϊηβί᾽ (α5 ϑϑά 
ἴῃ πάλιν ἐρεῖν, “ σαϊηδαγ,᾽ 1]. 9. 56, δηα Ῥεῖονν, 1045, μηδέ τῳ δόξῃ 
πάλιν, “1εῖ ποης {Π1η οἴ πουψιβε᾽), δηὰ 50 15. ἃ πὴ] Ἐχρσγοϑβίοῃ ἴον 
δυσφημεῖς. [ΤῊς οἴΠεΥ εχρ᾽δηδίοῃ, ἡ αἰΐετ τειογίβ, “ δῆβυνευ ἀρδίη, 
ΤΉΔΪΚ65 ῬΟΟΥ 56η56 Ψ ΙΓ θιγγ. ἀγαλ. Βεβι465, ἴο τείεσ ἴο ἀείδαϊς (ὧν 
ἁλῷ πόλις) γγᾺ 5 οἰ δεῖν " 11-οπηθηβά.ἢ 

26ο. εἰ δοίης, “Οἢ {Πα {ποι νου 4 ̓βὲ συδηΐ, οἱάθγ Ερὶς τι58 οὗ εἰ, 
ὙΠΕΓα ἰαίου Οσδεὶς ἀβῦδ}]ν Πδ5 εἴθε : δοίης 15 {Ποταίογα [Π6 σοΟΠΊΠΊΟΙ 
νἸ5 ΠΡ ορίδίϊνε (εἴ, 550). τέλος, [1|. “ Δοσουηρ ] ]5ηπηθηϊ": “ἃ Ἰίρδς 
Ῥοοη᾽ νγα πγιιδέ 58 ῦ. 

264. αἱροῦμαι... ἀντί, 1. 6. “1 ρῥτεΐοτ. 
265. ἐκτὸς οὖσα, “Ἰεανίηρ.᾽ ἘΕΤτΘΟΚΙΕ5 ϑῆθ5 ἴπΠ6 ΟΠοτῖας ἰο σθαβα 

ἴτοτ {ΠΕῚ ἸΔηηθηΐβ, γ᾽ ΠΙΟἢ ΔΙ ᾿ΒΙΠΊΡΙΥ Δ]αττηϊησ δηα ἀἰβοουταρίηρ ; 
ἴο Ιδανϑ {Π6 βίδίιιεβ 84 βἰ ΠΊΡΙΚῪ ῬΥΑΥ͂ ΟΠσΒ ἴοΎ 811 τῃδι 1Π6 ϑοάβ ν}}} 
αἰά ποῖ: ἢ6 Μ1] [Πδὴ ῥσαν, 1 δἰ5 ἰαση, δηα {ΠΟΥ͂ ΔΤῈ ἴο Τα ῖδα 
“7ογγ εἶ οτὶεβ, ἃ5 δἵ 8 58 1 ῆςσα. 

266. τὰ κρείσσω, “ἴΠε οηα Ὀεβὲ ρσγαυθτ, ἐμαὶ {Π6 σοάβ τηδυ "Ὲ ἐπεῖγ 
ΠΕΙροΥ5, ἴῃ ρίαςσα οὗ {Π6 ἰευτῆςα οΥ]65 οὗ 2 51, 253, 255. 

268. “ Ἀαῖδα [8 ΠΟΙ βτδοίοιιβ ΟὐῪ οὗ 1ογ.᾿ Ὀλολύζειν 15 ΥΘΡΏΌΪΑΤΙΥ 
πι564 οὗ Ἰογοῖι5. ΟΥ ἐΠαρΒδηῖ οΥ165, ΔΠ4 οἵἉ τὐολ)1672:. 50. Αβ. 28 {Π68 
συαγὰ Ὀ145 ΚΙγί. σγαῖβα [Π6 “ διιβρίοϊοιιβ ὀλολογμός ̓  δηα κος ΚΙγί. 
ΒΡΘΔΚ5 οὗ {πΠ6 τηδῃ ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντες .. γυναικείῳ νόμῳ. ΤΠΕ 
ΜΗ95 παιώνισον 566 115 {Π6 {τ 6 οΟἸ ΕΓ ἔοσηη, ἢοΐ παιαν-. 
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νόμισμα αηα θάρσος ἀ΄ξα Δρροδί(Ιοης ἴο ὀλολυγμόών. 
270. πολέμιον φόβον, “ἴδατ οὗ [Π6 ἔοα.᾽ ὅπλα (ΒΙαγάεβ, ὈΙΠΔοτῇ, 

Ῥδ]ου, τ ἢ Ν στα }}) τεαα πολεμίων, ὈΕσΔΈ 56. ΟἽ 550]. Εχρίδίηβ ἴἴ τὸν 
τῶν πολεμίων φόβον : Ὀπΐ {Π6 ἔαςϊ οὗ 15 ἜΧΡΙΑΙηΙηρ ἸῈ δὲ 811 γαῖ Πού 
ϑῆονβ ἰΠμδαΐ 6 τεδα πολέμιον. 

271. Τὴ6 ὑπυβαα!ν σοι η6α Ἐχργθϑϑίοη πολισσοῦχοι χώρας 15 
δχρ δηβα τῇ {πες ἠσχὶ Πἰὴ6 ἃ5 ἱπο! πα Ἰηρ πεδιονόμοι, “ σοάδ οὗ {Π6 να] 
Δα ἀγοραῖοι, “ σοἄβ οὗ {Π6 εἰΐγ.᾽ 

273. Μ955. 8}1} τεδα οὐδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ λέγω, ΜΟΙ οὔθ Ὡ0 56ῆβ6. 
1 Πα5 Ῥβδϑὴ νδυϊουϑὶν σοϊτεοίοδά : [η6 τηοβί Ἰησεηϊοιβ. βαρ βίο 15 
ταὶ οὗ ΑΡτεβοῖ, δἀορίεα ὈΥ. 5. με απὰ νν βοκΚ ει, οὐδ᾽ ἀπ᾽ Ἰσμηνὸν 
λέγω, “ΠΟΙ ἀο 1 εχοερί ᾿ϑηηθηοβ᾽: θυϊ ἀπολέγω ἴῃ [15 561156 15 
ὈΠΕΧΑΙΏΡΙΕά, δηα {Π6 Ρἤταβα 15 ἔτΙριἃ : τηοσεονεῦ {Π6 βθηΐεηςσε θη 
14. Κ5 ἃ ρυΪηο ρα] νεῦρ. ΟΥ̓ {Π6 οἴμεῖβ ὕδατά τ᾽ (ΥΥ. Π)]η4.), ὕδατί τ᾽ 
(αςεὶ, Ηδττη.), οὐ ὕδασί τ᾽ (1..ὄ Ὠ1π4.) ἀγα [Π6 Ῥαβὲ : 1 δάορι ὕδατί τ᾽ 
(( 661}: {μ6 σαβα ἰβ οἴδῃη ὑπομδηροαά στ λέγω; 566 ὅδ, «ηά 
Ανρ. 279, γῆεσε {6 βρϑηϊίνα 15 5:1} 8 Υ]νῪ τεϊαϊηεά. (ὟΝ. Ἡεδαϊ δηλ 5 
ξυνά τ᾽ Ἰσμηνοῦ λέγω “ ἀῃηὰ οὗ Ι5ΠΊ6Π05 ΠΠ|Κανν δε ἡ 15 8150 ἱῃρηΪΟΙΙ5, 
Ῥυΐ 1655 παΐιτζα].) 

274. Ῥατγίορ. σοοπάϊίοηδὶ : “1Ὲ 411 ροεβ ψ6}1 δῃὰ {ῃ6 οἰτν 15 
βαΐα.ὄ 

275-9. Μ τεαάϑ :- ᾿ 

μήλοισιν αἱμάσσοντας ἑστίας θεῶν, 
ταυροκτονοῦντας θεοῖσιν, ὧδ᾽ ἐπεύχομαι 
θήσειν τροπαῖα, πολεμίων δ᾽ ἐσθήμασι 
λάφυρα δάων δουρίπληχθ᾽ ἁγνοῖς δόμοις 
στέψω πρὸ ναῶν πολεμίων δ᾽ ἐσθήματα. 

ὙΠ15 Ῥαββθαᾶρα 15. ἃ ψε}1-Κηονν αἰ που γ. ὙΠΕΙῈ 15. ΟὈν]ΟΙΒΙΥ͂ 
ςοΥτπρίϊοῃ : {πΠ6 ταρειοη οὗ πολεμίων ἐσθήματα 15 ᾿ΤΠΡΟΒΒΙΌΙ]6, ἀαηὰ 
1ΠουΡ ἢ ἰῃ6 σΈΠΘΙΑΙ 56 Ώ56 15 ΘΑ ΞΥ ἴο 5866 [1 νον ἴο βδοῦϊῆσα 5ῆξερ 
Δηα Ὀ0115, αηὰ Παηρ ΠΡ ΟἿ ἴοε᾽5. 5ρ0 115 ἰο {ῃ6 ρσοάβ ᾽Ἴ, ἴΠπ6γξ 15 ΠῸ 
ςοηδίσιοιϊοη 85 ἴΐ βίδῃηάβ. Μοίδβονεσ τῃ6 τεἀπηάδηςιε5 θήσειν 
τροπαῖα... στέψω πρὸ ναῶν, λάφυρα δάων ... πολεμίων ἐσθήματα, 
ἐπεύχομαι. .. ἐπεύχου, τα αἱ δαί 5 5ρΙοἰου5, Πα 50 15 1Π6 ρΙυγαῖ 
αἱμάσσοντας ΜΈ ὯΟῸ ῬΓΟΏΟΌΏ, 65Ρ. 85 [οἱ] ονγεα ὈΥ 5'πρι δῦ στέψω. 

ὙΠ6 ραββᾶσα 15 νδυϊ οι ϑὶν σγα- τ 6η, ἀηἀἃ νϑυϊοιϑὶν ταάποβα ὈΥ 
εχοϊβίοη. Οἡ {πΠ6 ψῃοὶα 1Π6 πιοϑδί ρυόραὈ]Ὲ νίαν 15 ἰῃαΐ οὗ 1. 
Τιηάοτῇ, {πὶ 275--7 τα δῇ ᾿ῃςοσροϊδίίοη : δηὰ {Π15 1 ἢανα δάορίεα, 
βιτκίησ οὐδ οὗ σουτδα (1 Π Ὠϊτ) 1η6 δ᾽ Ῥείοτε {ῃ6 ἰαϑδὲ ψοτσά. 
Ἡετῆ,. τεαβ 277-9 {πῈ5 : θησ. τροπ. δαΐων τ᾽ ἐσθήματα [ στέψω πρὸ 
ναῶν δουρίπηχθ᾽ ἁγνοῖς δόμοις. 
ἌΝ ΈΟΚΙ. δἀορίβ ἈΠ50}}5 βυρσαϑβίοη, οὐ ηρ’ 276--7, Πα τεαδάϊηρ 

275 μήλοισιν αἱμάσσων τόθ᾽, κιτ.λ., ΜΏΪΟΗ Πα5 1Π6 δἀναηίαρε οὗ 
τεϊδι πἰηρ ἃ ἐπουοιρ γ Ααβοηυ!θδη [1πη6, ἘΠΟΌΡῊ τόθ᾽ 15 ννβξαὶς. Ῥοϑβϑὶ- 
ὈΠῚ {πη6 ραβϑαβρα οπλϊβα τηᾶὺ ΡῈ Δαβοθυ δ᾽ οὐ, ΡῈ ΘΙΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
δααρά ἔτοπὶ εἰβθνῃοσα. 
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278. ΤΠῈ Μ95. τεδά δουρίπληκτα, “ 5Ξρ6ΑΙ-5ΠηἸ {6η,᾽ “ Ξρεαγ- ας α᾽: 
1Π6 5Ρ0115 θεϊηρ {Π6 δστηοιτ, ο41164 ὈΥ ἃ βἰγείοῃ ἐσθήματα. 

ῬοΥβοῃη 5 οογγβοίίοῃ δουρίληφθ᾽, “σαρίατοά Ὀγ {Π6 5ρβδσ, 15 Ρ]διιβί 816, 
ΘΒρεοΙ Δ ΠΥ ἴῃ νον οὗ δοριϑήραξίᾳ; δοριάλωτος, αἰχμάλωτος ϑεα οἵ 
5Ρ0115, Ῥᾳξ ΤἱηάοΥ 5. δουρίπηχθ᾽, “ὰϑίεπεα Ὀγ 1[Π6 5ρθαγ᾽ (δἀορίεά 
Ὀγ Ηετζη,., ΡᾺ]., Ηατί., ἮΝ εἊ1}.), 15 ῬΓΟΡΑΡΙΥ Ῥαείίεσ. 

280. ποιδῦτ᾽ ἑωδκου, “Τ εἴ {Ππδΐ 6 ἔῃ ῥργαγεσ᾽ ΠῈ βαύϑ, ψ] ἢ 50ΠΊ6 
ἸΤΟΩΥ͂ : ἃ Ρτοιμα σοηπάσδηϊς ῥύαυεσ, ποῖ ἃ ἔβε]6 οὐὺ οὗὨ ἰβυύσοσ, ΠΟΥ 
“νη ΨΜ|ΠῸ οτἱ65.᾽ 

281. ποιφύγμασι : 11{. “νἱο]εηξ ὈτεαδίμΙηρ5᾽ [ποιφύσσω βίτοης τεάπ- 
ΡΠσαἰοη ἔτΌμῚ βίθηὶ φυ- ἦ ὈΙον ἴῃ φυ-σάτ-ω], ἃ 5οοΙηξα}! ψνογά ἴοτ 
4 οΥἹ65, " Βον]5. 

282. οὐ γάρ τι μᾶλλον μὴ φύγῃς, “Πποης {Π6 ΠΊΟΤΕ 514] του; 
ΠΟΙΏΠΊΟΙ Ἰά!οπη ἴοΥ ΒίΤΟΠΡ, Ὡδρδίίοη : 866 38, 

283. Μ55. ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρας... ΜΈΏΪΟΗ σα ΟἾΪΥ ὈῈ ΡὈΪ]Δ 510 ]}Υ 
ἴα κεὴ ὙΠ μιλί “1 Ψ1] ρὸ είς! . . . δηά ροβί {Π6πὶ :  δηά {Π8 
ΟΥΘΥ 15 ἀραϊηϑβέ [Π]5. 

ΒΙοη.. απὰ Π1ηά. τοδά ἐγὼ δέ γ᾽ ἄνδρας (τῸΠῚ δῇ ΔΙΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5 
ςοη͵]δοΐαγα). (δηΐου ἐπάρχους (αἀορίεα Ὀγ ΝΥ εἰ1})}. 1 Βαανα ργείεσσεά 
16 ἐΟΥΠΊΘΓ. 

284. τὸν μέγαν τρόπον, 11 τα] ΒΕ, ἃ βί δία υ εχργεββίοῃ. 
ῬΑΙΟΥ ΜῈ} αυοίεϑ5 46: ἐσχημάτισται δ' ἀσπὶς οὐ σμικρὸν τρύπον, 
ΓᾺ Ῥτουά ἄενιοε. 

ἀντηρέτας, “ Ορρομεηίδ,᾽ ΜΙ [Π6 πδαςςσα] πιδίαρ ΠΟΥ 50 σοΟΠΊΠΠΟΠ 
ἴῃ Ὑταρεαϊδῃβ. 

285. ἑπτατειχεῖς : βίδίεϊν τῇδίοσισαὶ σοπιρουπά ; “βενθητ- 1} 
Ῥοτία] 8. 

286. “Ἔταε Βαβίῃ τηβββεηροῖβ δηά ϑυν - -βρεεάϊηρ ἤθνν5 σοπηα.ἢ 
ΘΟΠΊΘ ἴα ἴξ 4}1 δ5 οπε δχργεϑϑίοῃ, “δῖα ὑὐρεηΐ δηά ϑυτ- :βρδὰ 
Βογα Ἰ ἀ- τνοτάβ ἀυγῖνα, νΙ ἢ νου ΡῈ ἃ Ρεϊβοῃϊῆοδίίοη ταῖμαῦ κα 
Αδβοῆυ]αβ : Ὀὰΐ της οὈ]δοίίοη 15 τῇδί σπερχνούς τε καὶ ταχυρρόθους 
νγ Ο]ἃ ΤΠθη Ὀα ἴοο πηποἢ οὗ ἃ τερει το. [Ἃἢ {Π6 τεηάοτίηρ δἀορίεά, 
1Π6 5]ρ}τ ἀϊβρ!δσεπιθηΐ οἵ τε ({ο]οννίηρ σπερχνούς ἰηϑι6Δ4 οὗ ἀγγέλους) 
15. ΚΑΙΤΙΥ ΠΟΠΊΠΊΟΗΙ : 6.5. Οἄ. 19. 367 ἧος ἵκοιο γῆράς τε λιπαρὸν 
θρέψαιό τε φαίδιμον υἱόν. 

287. καὶ φλέγειν, “ ἀηα ΚΙπά16 τι5,᾽ (τοῦ ]6 δηά δχοϊία τ1ι5, “ἢ (Π6 
ΒΟΙΓῈ ΡΕΙ1]. [1115 [Υ γε ασ ἴο ἰδ φλέγειν (45 5οηη6 40) ᾿πίγδ 5. 

Ἐ ΘΟΚΙ65 5 Π65 ἴο πᾶνε {Πς6 ἀσίδξησα τεδαν Ὀεΐοτγε {Π6 αἶγα βίγεϑϑ 
(ΟΠ165. 

[Σἰοΐίος ρόδα ομί.} 

[288-.374. ΕἸΒΒΤ ΘΤΑΒΙΜΟΝ. 'ε δε ὀρρτεϑβεά ψ]ἢ ἔδαυ δηά 
τΥΟᾺΌ]6 ; {Π6 ἴοε5 [ῃσθαίθῃ : γε βΟἊβ! βᾶνε τι.ι5 (288--303). ἉΠοτα 
Μ}}} γε σοάβ δεῖ ἃ Ρείίεσ. Ἰαηα ἢ τπεσγείοσα Ὀσηρ ἀδβίγαιοιοη οἢ {Π6 
ἴοα, αηὰ νἹὴ βΊοΥυ, δῃὰ βαΐδίν [Ὁ γουγ [6 ΠΊρ|65 δηα βεσνῖςα (303--: 
20). ᾽Τί5 Ρίϊεουβ ἴο Ια ἴονν βΈ ἢ ἃ οἰΐγ---ἰῃ8 Ὀυ]Πᾶάϊηρ5. δἤδηια, 
16 ψομηθη ἀγα σεά ἴο 5ἰδνεῖυ ! [6 νΕΙῪ οἷν οΥὐ65. ουἵ! (321-32). 

τό 



ΝΟΤΕΞ. [1ΝῈ5 2η8ὅ-3215 

Δ νοοία] 15 1ῃ6 ταν ϑῃϊηρ οὗ τη ἄθηβ, νοῦβα {πη ἄθδίῃ ἢ ΠΊΔΩΥ τα 
[Π6. ΠΟΙΤΟΓΒ---ΤᾺΡΙ 6, γα, ΤηυτάοΥ : ΑΥΕ5 ταρθβ, ἀθῇ]ηρ ΡΙεῖν (333- 
44). 5Βοαίβ τῖβε; ἴῃε πεὶ ἄγαν οἱοβαὶ Βἰδυρ ΕΓ οὗ πηοΐμοῦβ δηά 
Ῥᾶαθ65 ἰ5 δίοοιϊ; ρτβθαυν τ εΥ5 τόδ {Π6 οἷτγ (345-56): 8]} 
ϑἴοσεϑ δῖα βοδίίογεά, ψαβίβα  [η6 γοιὴρ 5ἰανθ-ῖτὶ ΕῈΡ ΔηΘ, 
ἔογ {ῃ6 ἴοα {μαΐ ῥσγενδὶὶβ, αηά 1Π6 Πούτοῦβ {παΐ αὐνγαϊξ {Π 6 πὶ (357-- 
68). Οι6 οσῤεαζε7γ. Ηετε σογηξδβ ἴῃ6 5βϑργ! «4ποΐλ67 σῤῥαζεγ. Απὰ 
Βεῖα {Πς Κίηρ ! (369-74). 

288. μέλει, “1 σῖνε Πεεά. 
280. καρδίας 15 Ξιρροβεά ΒΥ 50π|6 ἴο Β6 ἱγεαίβα δ5 ἃ ἀἴββυ δῖε: 

εξ ροββι ον (Πς ἰδχὶ 15 τη, ΒΕΓ ΟΥ̓ 305. 
290. “Εδῃ ΠΥ ἰειτΌ 5 οὗ ἴῃς Ποβὲ φιγα!ησ ΟἿ ννγ4}15,᾽ {Π6 δες. 

λεών σονετπεά ὈΥ 1ῃ6 Ζεΐσα “τηαῖκα πηὲ ἴο ἔβαγ᾽ : Ρας {Π6 σοΟη5ΙΓ. 15 
1655 Παύβῃ {ῃδῃ τηϊρηΐ βεθη, θεσδιβα [Π15 σαβ6 8 σαρΌΪΑΥΙΥ υἀδεά 
Αἴτετ 411 νγογάβ οἱ ἴβασ, θνβὴ {Π056 ῬΥΟΡΕΓΙΥ͂ Ραβϑίνβ {κε φοβεῖσθαι, 
ἐκπλαγῆναι, ΟΥ̓ ᾿ηἴτα 5. Κα τρέω, τρέμω, τρομέω. 80 Τετη. (53. 11) 
Β45 τεθνᾶσι τῷ δέει τοὺς τοιούτους, δῃηὰ ὃγ ἃ. 5'Π1}18 7 ἀδνεϊορπηθηΐ οὗ, 
1Π6 5 ΠΊρ]8 νεσρ, ϑορῇ. ΕἸ. 123 τάκεις οἰμωγὰν τὸν ᾿Αγαμέμνονα. 

293. ἀρχυζοῦ,. “ΠΟΘΙ ησ᾽ ; [ΓΔΟΒηΔηη 5. χα! ]θηΐ οοϊτδοίίοη οὗ 
λεχέων. Πα 5080]. ποδὶ Πᾶνα τεδα τῆς 84]., 825 ἢ6 ἊἼσχρίδίῃβ ἴὲ 
νεμομένων ἐπὶ τῆς καλιᾶς, “Ἰἰνίησ οὐ {Π6 πεϑί.. ΤΠ σοηίμδβιοη οὗ 
αι- Δ ε- ἴῃ Μ9595. 15 οπε οὗ {πε σοτῃηπηοηαβί. 

293. δυσευνάτοραΞ. ἼΤΠΕ 5Πη4Κ65 816 στ ]ν σ4]16α “11 ΒΕ ἀξ 6 ]Πονν5.᾿ 
294. πάντρομος : {Π6 ΟΥΡΊΏΔΙ τεδάϊηρ οὗ Μ΄ 15 {Π6 Ὀεαβί, “τῆς 4}1-: 

{ἰπηοτοι5 ἄονα,, ΗἩΟΠΊΘΙ 5 τρήρων πελειάς. ἼΠΕ ἢγβί σοσγεοίου Πὰ5 
τγτς6 ἢ ᾧ ονεγ {Π6 μ, 1. 6. σοτγεοΐϊβα [ῃ6 ψοζά ἴο πάντροφος, ννὨ]Γ ἢ 15 
1ῃ6 τοδάϊηρ οὗ [Π6 βομο]αβί, οὗ Τζείζεβ (οη ΓΚ. 87), οὗ Ἐπιβίδιϊαβ 
(ουη Οάγϑββου, Ρ. 1602), δῃὰ οὗ [ῃ6 ἰαίΐῖεσ Μ55. Βιυΐ ἴξ 15. ποίΐ 850 
παῖαγα] 8 ερίτπει. 

297. τί γένωμαι; “ψῇαΐ “11 Ῥοοπιο οὗ 5 ν᾽ 2ηῤῥέαΐζυε ταῖμου 
1Πδη ἀβ! γδίϊνθ, ἃ5 οἔΐεῃ ἴῃ Ἡοπλεσ ὦμοι ἐγὼ τί πάθω ; τε. 

298. τοὶ δ᾽, Ερὶς ἔοττῃ : ἀμφιβόλοισιν: 1|, " δίγαοκ οἡ Ὀωΐῃ 51465,᾽ 
ΒΕΓ ΠΊΟΙΕ ΘΈΠΕΟΥΔΙΥ τε “εχ ἔνὸ ἴοεβ, “ αϑϑα θα οἡ εἰϊ ΠΥ 
5146 ̓: [ῃ6 ΠΟΠΊ ΠΟΙ ΤΠ ἴατΎ ψοτγά, Τηυς. 4. 32, 36. 

300. χερμάδ᾽ ὀκριόεσσαν, ἐγαρροά βίοηῃβ, ΕρΙς νψογάϑ : 1]. 4. 518 
χερμαδίῳ ὀκριόεντι. 

306. βαθύχθον᾽, “ ἄεερ-501164,᾿ “ τίς ἢ.᾽ 80 νειοῖο βαθείης, 1]. το. 353. 
308. εὐτραφής: δςοΐ. “ΠΟυΓΙΒὨηρ ̓  ; 850 ψΙ γάλα, (ΠΟ. 808. 
311. 7Ζδέλγς, ἀοςοτάϊηρ ἴο Η 6βἱοά, ἀδιρῃτεῦ οὗ Ουγδηοβ δηᾶ (δα, 

ΔῊ τ] δηα 5ἰβίεσ οἵ ΟΚθδῃοβ, 8η4 πιο μοῦ οὗ {π6 86ᾶ ὨΥΤΏΡἢ5 
δηὰ ἈΪνΟΓ βοάβ. ὍΤῊΘ τῖνεύβ ἃτα οὐ σουτβα ΠΟΘ τηθδηΐ : Ροβείαοῃ 
νὰ 5 ΡΟΑ οὗ 811] νναίευϑβ, ΥΙνεὺβ 85 γ7Ὲ}} 85 568. 

314-5. Μ τεδάβ ἀνδρολέτειραν καταρίψοπλον ἄταν. ἼἸΠδ {τὶρ]6 
ςοπιρουηά καταρίψοπλον ἰ 15. ἱΠΠροββίθ]β, δῃά {Π6 ἢγϑβί σοστεοίοσ οὗ Μ 
ΔΙ 5 1 ἴο καὶ τάν, ΜΜΏΙΟ 411 [Π6 οἴμεσ Μ55. βανθβ. ΤΠα δγίοϊα 
Βονγαναῦ ΨΜ01}} ποὶ ἄο, Δα καί 15 [66 0186. ΟἱὗὨ 1Π6 οἴ ΠῈσ βρ εβιοη5 

ΑΕΒΟΗ. 5.6.Τ, 1Ἶ ς 
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(κῆρα Τον ΚΙ, νόσον Τ᾿ηἀοτῇ, αἰχμάν ἘΣ. Α. ΑἸτοη5, κάρτα Μ., δ μηνάι, 
κάκαν ἨΥΠΊΔΏΠ) ΡΕΓΠΔΡ5 [Π6 ἢγϑβέὲ 15 ἔπε Ῥεβί. 

ΤΗΣ ΡὈγάγαῦ ἴΠ6η 15 {Παὶ ἴΠ6 βσοᾶβ ν}}}} σαϑί οὔ {πΠ6ῚΓ διϑϑδι]δηΐβ 
“8 ἀεξδάϊν ἀοϑοπῖ, ἃ Ρηΐο, βΙΩρΊΩΡ᾽ ἀννᾶὺ {ΠΕ} Ἀτνηουτ" 

317. τοῖσδε πολίταις, “ἴῃ {Π6 εγαξ5 οἵ ἴῃ6568 οἰ ΕἸΖΘη5 ̓: 8 158 οὗ 16 
ἄαί. ΜΕ}1 Κηοῃ ἴῃ Ἠοπιογ, 1]. 4. 95 Τρώεσσι κῦδος ὦ ἄροιο : ; 9. 303 ἢ 
γάρ κέν σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο; 22. 217 οἴσεσθαι μέγα κῦδος. 
᾿Αχαιοῖσιν. 80 πᾶσι κλεινός, Ο. Τ. 

318.1 Πᾶνε δάἀορίεα ΝΥ. Ἡδδα!δπη᾿β εππθηάδίοη (ἔστ᾽), νηΐ ἢ 
ΠΟΙρΡΙεἴ65 {πΠ6 τηδίσε δηᾷ {Π6 βίσγασίαγα οὗ ἰῃς βεηπίθησα. 

319. εὔεδροί τε στάθητ᾽, “ Δηἃ ᾿εὲ 5.4 ]15Π6 4 ΟἹ γουτ αἰ τ [Ὠτοη 65: 
εὔεδρος οὗ 8045, οἱ. 97. 80 εὔθρονος, χρυσόθρονος, ὅτε. 

321. ὠγυγίαν, “δῃοίεηι᾽; 44]. οὗ πρκηοννῃ οὐἹρίη. [Η65.] ΤΘοσ. 
806 ιτ1565 1ἰ οὗ Στυγὸς ὕδωρ : ΑΘΒοἤΥ]ι5 οὗ ὙΠΕΡ 65 Ποῖα, οἵ Ἐρυρίϊδῃ 
ὙΠΕΡα5 Ῥεῖβ. 37, δῃὰά οἵ Αἰῆθηβ ἴ0. 974. 850 ΘΟΡΉ. Ο. ς. 1770 
τὰς ὠγυγίους Θήβας; αηᾶ ῬΗΪ] 142 416 ΚΈΠΟΕΙΔΙΠΥ, κράτος ὠγύγιον, 
“ῬονΕΥ τοι οὗ οἱ. Ὅῇῃε Ἰεσεηὰ οὗ Ορυρεβ Κίηρ οὗ ΤΠΕΡε65, οὔ οὗ 
Αταςα, 15 οἰθαυν ἃ Ἰδαίου δἰθηιρί ἰο ἜἼχρι δίῃ ἴΠ6 ννοσὰ ; δηῃάᾶ ἴΐ 15 
ἢγϑί ἰουπηα ἴῃ Ῥαδιβδηϊδβ 1. 38. 7, 9. 5.1. 

322. ᾿Αἴδᾳ προϊάψαι, “ἴο Πυγ] ἴο ἀεδϑίγαοίοη, ᾽ῖ5 Ἐρὶς, ΠΌπι {Π6 
οΡδηϊηρ οὗ τῆς [Π14ἀ, 1. 3. 

323. ψαφαρᾷ σποδῷ, “Ϊὴ ἀιδί ἀηἀ 45}65,᾽ ἄδί. οὗ Ἰηδῆηου ΟΥ̓ 
αἰσουτηβίδηςσθ, Βαϊ γΈΔΠῪ σίνίηρ Πατα {Π6 Τα5}} οὗ περθομέναν. 

324. θεόθεν, “ὈΥ (οὐ ἄξοζεα, ἔδνουγιία νγνογὰ οἵ Αδββοῦυ]α5, 6. δ. 
ΓΠΒο. 38, 941 ; ΑΒ. 105, 131. [ἴ ΡΌ65 οὗ σουγβε ΜΙ περθομέναν. 

326. κεχηρωμένας οἵ ἴπΠ6 Μ55. νου! ἀο ἴπ 186 ρξηθγαὶ βθῆβα 
“ ἀεβοϊδίβ, 11]. 5. 642 : Ῥαυΐ κεχειρωμένας (σοΥΓαοίίοη ἴῃ Μ ὈΥ Ιαΐεγ 
ΒΔη4) 15. ἃ πΊοσα ἢδίισαὶ νογά. ὍΠηα ἰηΐ. ἀδρεηάβ οἢ οἰκτρόν. “Α 
Ρἰΐεοιβ βἰσῃΐ, {ΠῈ οαρίϊνε γγνΟΠΊΘΙ, 4185, γοιηρ δηᾶ οἱά ἀτασρεά οὔ 
{|κῈ Ποῖβεβ ὈΥῪ 16 Παϊγ.᾽ 

331. .Α5 [Π6 5Ρ01] 15 Ὀοΐηα οἕ ἴο [5 ἔδαίες Ψ τ ηρ] αὶ οὐ 65, 
186 λαΐς ἱπο!υάίηρ [Π6 ΡΥϑοπεῖβ δηα δηϊΠ18]5. 

332. ΤῊΪΒ5 |ἰπὴ6 15 ἔδκεη ὈΥ 50ΠΊ6 δίϊε. βοᾷ, δ5 {ῃ6 οὔν οὗ {Π6 
ταναραᾶ οἷν : {Π6 Ρευβοῃϊβοδίίοη οὔ [Πς οἰγ 15 ποῖ ΠΉ]Κα ΑΘ βου] : 
Ῥαΐ τῆς Π1π6 15 ΤΏ ΠΟ ἢ ΠΊΟΓΙΕ ἔογοι 16, 45 γ} 6Ὲ]}} ἃ5 ἠδίασαὶ, 18 1 θ6 ἴδ κε 
δ5 1ῃ6 ψοζγάβ οὗ [η6ς Ὁβοσὰβ; πεν ρἱοίασγα (ῃς δία οἵ {πῈ ννοϊηβῃ, 
δηα ἐπα ψ 1 ἃ βμυάδάοσγιηνσ ΟΥ̓ “Ὶ ἔδαγ ἔου (ῃς ευσθ ]6 ἔαΐε. 

333 5464. ΑΙΙ Μ595. τεδά ἀρτιτρύποις ὠμοδρόπων : ἴῃ Μ {δες ἢτγϑβί 
Ποττθοίου: Β85 νυ 6 δ ον {ΠΕ βεσοηά τ οὗ ἀρτιτρόποις : 1.6. ΠΕ τεδά 
ἀρτιδρόποις. 11 15 ἃ σοτταρί δηα ἀϊῆσυ]ς Ραβϑαρε, οὗ νν οἢ Ποννενεῦ 
1η6 φἜηΘΙΑΙ 56 η56 5 ΟὈν!οιβ : “1ἰ 15. ἃ ψοαία! ἔαΐε ἔοσγ {π6 γουηρ 
τηδ᾽ ἀθηβ ἴο "6 σαιτὶ α οὔ ἔτῸπ Ποιης ἴο ΡῈ {Π6 νἱοίουβ᾽ σοῃοιθ!η65.᾿ 

ΤῊς [ον ηρ ΡοΪηΐβ νν}}} Οἰθασ {Π6 στουπηά :--- 
(1)ὴ Τῇε ἰεχὶ ννὰ8 Αἰτεδαν σοτταρί ἤδη βοῃο ἃ ννασα νυ δ : ΤῸΣ 

ΤΠ 6Ὺ τεοορηΐζε Ὀο᾿ἢ ἀρτιτρόποις ΔΠα ἀρτιδρύποις, εχρ] αἰ πίηρ, 16 ΓΟΥΠΊΕΓ 
(Ἰπροϑϑὶ Ὁ]γ) 85 “1δίεὶγ ἰυτηθα ἔτοτη σμΠἀΠποοά,᾽ 1. 6. 1ι5ῖ πηδίασα, 
Απμάὰ ἔασίῃεσ ΤῸ τα ἀτίνθβῃ ἴο βχρὶαΐη ἴῃ6 σβῆ. ὠμοδρόπων ἃ5 

τὸ 
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τηδδηΐησ, "ὧν ἐλοϑο τὐῖο [πεῖ ἐλοης γεΐ τεγι7γῤε,᾽ ἱ. 6. γ ἴῃ6 σδρίουϑ. 
Ιπ οἰμεσ ννογάβ [ῃ6 50 }0]. ουηα {Π6 Ργαβεηΐ ἰοχί, δηά ἿουἹᾶ τοί 
ΤΆ ΚΕ 56η86 Οὗ 1. 

(2) ὠμόδροπος, ἃ Ῥον ΘΙ] Δ η4 Δρρτοργίαία ροαίϊοαὶ ννογά, πιβί 
Ῥε δρριὶβα ἰο {πε σίτβ, δηά ἄδββοῦθα [Π6 ογαθ] εν οὗ {πεὶγ ἕαία ; 
1 σδηποῖ ἀρτεα ΜΠ νομίμων, ἃ5 τηΔὴγ 666. (Θομ{2, ΒΙοη,χξ,, ΡΑ].,1,. 85.. 
ὅχε.) (ἀκα 1{, " αγ76 σοἰζογιγιΐα ο7γ41127721 17, 17:21{α715 7077, ἐἰδεογ ε7ιἤζα.᾽ 

(3) Τα τεδάϊηρ οὗ {πΠ6 οουγεοίοσ οὗ Μ, ἀρτιδρόποις ὠμοδρόπων, ἰ5 
ΔΏΥ ΠΟΥ ἱΠΊΡΟΚ51016 : {Π6 τερϑίποη οὗ -δροπος 15 ᾿πίο] γα Ὁ]6. 

1 Ῥεῖϊενε {πεγείοσε {Ππαΐ να τηϑί τοαα ὠμοδρόποις ΜΙ Κ [50]; δ5 
ἰο {π6 οἴμοῦ ψοζᾷ ΕΙΒΟὮΙ Αἰδὸ βιρρεβίβ ἀρτιτρόπων. ΤΠϊ5 ψου]ά 
δοσουηΐ ἔοσ {Π6 εἰτοσ, ἴ[Π6 δῃάϊηρβ οὐ {Π6 ἔνψγο νψογάβ μανίηρ Ὀδθῃ 
ἰηἰεγομδηρεά, 8ἃ5 ἄοεβ. βαρρεῆ. -Βαΐ {Π6 ΟἿΪΚ το! γα Ὁ ]Ὲ τηθδηϊηρ᾽ 
νου ]ὰ Ὁς ὁ Τρ Εν σοηάποίεα ᾿ ΠΠΚΕ ἀρτίφρων, “ τὶρῃ -τηϊη 64, ἀηὰ 
{δὲ 15. ἃ ἔδεε 56η86, δΔη4 ἃ νευῦ ἀυθίοιι5 νοσγά, 1 ῥρσείεσ ἴο ἴδκα 
ΘΟΠηο ἀ6χ᾽5 ἀρτίτροφοις, δΔἀορίεα ὃν Π1η4., Ρα]., ἄς, Τὴ ρᾶϑϑᾶβε 
νου] [Π6ὴ ΤΌ :--- 

κλαυτὸν δ᾽ ἀρτιτρόφοις ὠμοδρύποις 
νομίμων προπάροιθεν διαμεῖψαι 
δωμάτων στυγερὰν ὁδόν. 

“ΤΙ5 Ρἱΐδοιιβ ἴοσ {πΠ6 ἔῃ ρύόνῃ πιαϊάδηβ, ῥ] οἰκο 411 ὑητίρο, 
Ῥεΐογε {Π6 ΠΊΔΥΓΙΑΡῈ σἱΐθ, ἴο Ρ455 ἔγο πὶ {ΠΕ ΠΟΠγ65 δοηρ [ῃ6 Παίδξα] 
ννΑΥ [οὗ 5ἰανετσν]." 

336. Μ τεδάϑ τί; τὸν φθίμενον γὰρ προλέγω. Βαΐ τί 15 πενοῖ ἔοαπά 
ἉΪΟΏΘ : ἴἰ 15 δἰ νναυ5 τί δέ ; τί μήν ; τί γάρ; ὅτε. ; ἴῃε ΙαἰίΕΓὙ Ἔβρεοῖδ!!ν 
ἴῃ Αδβοῦν]ι5, 6.5. Ασ. 1239; Εππ). 678, ΑςσοΙαϊηρῚΥ 1 δάορί ΒΙοιη- 
ἢ 6145 σοτγγϑοίίοῃ, τί γάρ; φθίμενόν τοι προλέγω. 

᾿ προλέγω τρῃΐ 6 (Δ Καη “1 ρῥτϑίοσ, δῃά {πε {Π6 ποχὲ Ππὸ νουἹά 
Ῥὲ Ἔβρεχερείϊε : θα 1ἴ 15 ΠΊοσύα Ππδίθγα ΠΥ ἑα κθ “1 ρσοο δὶ πι, ἀπά {Πθη 
[Π6 σοῃϑβίσχυιο 15. δοο. δηαᾶ ἰηξ, ἀπά τῃ6 ψΠΟΪῈ βϑηΐθησα ΠΊΟΓΕ 
Ὠδίυζα]. 

᾿. 338. δαμασθῇ : ΕρΙς τιι56ὲ (ςοπητήοῃ ἴῃ Ὑταρ.) οὗ ἰηἀ εξ, 580]. Ποτα 
1Π6 σοη]. Πὰ5 Ὡ0 ἄν. 850 Επη}. 211 ἥτις νοσφίσῃ, 336 τοῖσιν ξυμπέσωσιν, 
661 οἷσι μὴ βλάψῃ : 566 257. 

341. τὰ δέ: {Π6 σα 6. σμδηρθαᾶ οΟὈν]ου5]γ Ὀθσδα56 1{ 15 [Π6 πηθη δηά 
ΜΟΠΊΘΩ ὙΠῸ δε ἀγαρσεά οὔ δηά 5]δίῃ, [ῃ8. ποιβθ5 ψ ΠΊΟἢ ἀτα Ὀυγηί. 

342. δέ 5Ρ0115 {Π6 πιθίγα δηά 15 ποΐ ψδηίβα ; Βιιηοῖκ τίρῃεν 
τα]εςιαά τι. . 

344. μιαίνων εὐσέβειαν, “ ΡΟ] ΩΡ ΡΙε γ»᾽ ἱπηδριηδίϊνα Ἔχργθβϑίοη 
ἴοΥ [Π6 ϑδοεσα δηα ΠΟΙΟΥ͂ οὗ {Π6 5δοῖ οὗ ἃ ἴονῃ. 

ΕῸΓ Αρης ἢ ἸΟηΡ᾽ α, 586 ποΐβ Οἢ 244. 
345-7. ὙΠΘΓα 15. νναηΐ οἵ σοσγεαβροηάθησε Ῥεΐννθεῃ (Π6 ἢγϑε χο 

᾿1η65 οὗ [Π6 βίσορῃβ δηὰ {Π6 δηςἰβϑίσορῃβ. Μ τεδάϑ :-- 

346 κορκορυγαὶ δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ, 
ποτὶ πτόλιν δ᾽ ὁρκάνα πυργῶτις" 
πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ δορὶ καίνεται" 

19 οά 
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δηᾷ ἴῃ 357 παντοδαπὸς δὲ καρπὸς 
χαμάδις πεσὼν ἀλγύνει κυρήσας" 
πικρὸν δ᾽ ὄμμα θαλαμηπόλων. 

ΤῊΘ 5βἰτηρ]θϑὶ Ομ ηΡῈ 5 8. ἴο τα πον πτόλιν (ἘΠ Οἢ, α5 ΗΟ ΠΊΔ Πη 
58, νγὰβ8 δαάεά ἴο δὌχρίδαϊη ποτί) δῃηᾶ κυρήσας, ΜΏΙΟΗ Πϊπάοτέ 
ε)εείε. ὙΠΕ τηϊβϑίηρ 5Βυ}180]6 Ὀείοσγα θαλαμηπόλων τηδΥὺ 1ῃ6η ΒῈ {πΠ6 
διίϊοὶε (τῶν Ατηδ]άϊι5, τᾶν ὟΝ ες ΚΙ].). 

345. κορκορυγαί: ννογα ἱπλϊαίῖνε οὗ δουπά, “1η6 ποῖβε οὗ νατγ.᾽. 
Αὐβίορμδηββ φυοίθϑ ᾽ξ ἴῃ πῃ οῖκοσν, λῦσον δὲ μάχας καὶ κορκορυγάς,᾽ 
ΩΣ Ὁ." ᾿ : 

346. ποτὶ δ᾽ ὁρκάνα πυργῶτις, “Δηα ἀραϊηδέ ἴἴ τῖδε5 1ῃ6 ἰονουην 
δίτ- ννΟΥΚ,᾿ ἃ ΝΕΓΥ ΟΌΒΟυΤΕ ἜΧΡΓΈΒΒΙ0η, ρα ΠΔρ5 τηθίδρουῖοδὶ, οὗ {πΠ6 
ἀαϑβίσγασίου {κα ἃ ἢδέ Δρρσοδοῃϊηρ {Π6 οἰ, ἃ5 ῬδΙθὺ δρίὶϊν φαοίεβ ἥτ᾽ 
ἐπὶ πύργοις ἔβαλες στεγανὸν δίκτυον, Α΄. 357: ΨΈΙΟΙ πυρρεβίβ δῇ 
εἰηθηάαίοη Ποσα ποτὶ δ᾽ ὁρκάνα πύργοισιν, “ ἀῃὰ [6 ηδΐ 15 σαδὲ Προη 
1Π6 ἰονγαγβ᾽ : θαΐ ρεσῆδρβ ἴΐ 15. βεϑί ἴο ἰβανε ἴΐ, 85 πυργῶτις 15 ἠοῖ 
ΠΚεὶν ἴο ΡῈ δὴ ἱηνεηίίοῃ. 

348. “Αηὰ {Π6 νι! ησ τεβουηᾶβ οὗ Ὡσνν-θΟση ἰηΐδηΐβ δἱ 1ῃ6 
Ὀγεαβί, βίγεαμηϊηρ ἢ ὈΙοοά. ὉΠ 5θεῆβ6 ἰ5 οἰεαῦ: θαΐ τῃ6 δά]εο- 
{ἰν88 816 νΈσΎ ὈοΟΙάΪν ἰταηϑίοετσεα. ΜῈ τεαάβ ἀρτιτρεφεῖς, [6 πιοβί 
Ὠδίαγαὶ ψογά ; θα ΡΟΒϑΊΌ]Υ ἀρτιβρεφεῖς, ἃ ΤΑΥΕΥ ΜοτΙα ἑουπηα ἴῃ ( 
ΔΑ ΟἴΠ ΕΓΒ, ΠΊΔΥ 6 τρί. 

351. “Απά {Ποτὲ 15 ΚδρΙη6, 5ἰϑίεσ οὗ Ῥαγϑυῖ, Αδβομυ!θδη νὰν οὗ 
ἀεβουθίηρ “παρὶηδίϊνε!ν [ῃ6 ϑοαίζοσίηρ {πτοῦρῃ {π6 οἰτγ οὗ {Π6 
ΠΟΠΘΠ ΘΙ 501 16γ5 ἴῃ βεδῖςῃ οὗ Ὀοοίγ. ὙὍὴδ 56 οὗ {Π6 ΡὈ]υγαὶ 15 
ΑΥΑἸΠ Αγ νἸἢ αϑίσγαςίβ ἴῃ ΗιηοΥ : σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν, Οἃ. 1.7; 
ἀτιμίῃσιν ἰάλλειν, Οα. 13. 142; ἧς ὑπεροπλίῃσι, 11. 1. 205 ; βίας 
ὑποδέγμενος, Οἀ. 13.310, ἄς. ΕῸΓ {Π6 ρῆταβε οξ, λιγνὺν μέλαιναν 
αἰόλην πυρὸς κάσιν, ὈεΙονν, 494 ; κόνις κάσις πηλοῦ ξύνουρος, ΑΚ. 494. 

352. ξυμβολεῖ, “τηεεῖβ᾽ (45 50}0]. Μ, δῃηὰ Ηδϑυςῃ. ἐχριίαΐη 1). 
ὙἼΠῈ ραββαρα 15 ἃ νἱνιἃ ρίοίασε οἵ τῃ6 ρ᾽υπμάδγειβ ἴῃ ἴῃς οἰΐγ. 
“ΕἸΠΩ͂ΘΥΙ πιδεῖβ Πηάσεγ: [Π6 εἰηρίγ-μαηάεα (8115. ἴο {Π6 επιρίγ- 
Βαπάβά, ψΠ]Πηρ ἰὼ Πᾶνα ἃ Ῥδιΐμου [ΠΟ {Π6 ϑισοαβϑία! ἠδ 
ὩδίυγΑΙΠΥ ἀνοϊα5] : 411 ΘΑΡῈΥ ἴο 5ῆδσε πειΠῈῚ 1655 ΠΟΥ ΘΟ Ὲ8}}ν ᾿--- 
ἃ. 5.11 ἸΤΟΠΪΟΔ] τγᾶὺ οὗ ἀεβουιίηρ {ΠΕ Ὶ]Γ στεαά. 

355. λελιμμένοι (1π6 τίρῃΐ τεδάϊηρ ργεβεγνεά ἴῃ [ῃ6 ἰαίεσ Μ55.) 
Οὐσσυ5 δραΐη 380, δὴ ΟΙά ρΡετί. ρ8585. (Ὁ ψῃοἢ ἃ ἰδία ργεβεηῖ 
λίπτομαι 15 ἰοιη4) ἔτῸΠῚ 5ίειη λιβ- : 1 τηθϑηβ " ἀθβισηρ,, δηᾶ 15 
ςοηηροίοα ψΙ 226- δ΄, αὶ ἘΞΏΡΊΙΒΗ 2267, ἐσύ. 

356. 1 16 [Π6 5 Πηρ|6βῖ δἰτογδίίοη τίν᾽... λόγον (ὨΙηἀοτῇ [οσΠ61]γ), 
ΟΝ μδὲ ἴα]α (1:6. ναὶ ΠΟΥΙΓΟΙΒ) σὴ ΜῈ ἸΟΟΙ ἴογ ΠΌΠῚ ἤεδηςα ἢ᾽ 
ΤΠ6 ΡΙυηοτίηρ 15 ΟἿΪΥ (η6 Ῥεριηηϊηρ ΟὗὨ ΤΙΒΈσῈ5 ἴο ἴῃ οοη- 
πετεά, 

ἡ 350. “ ϑαάάεηρά δῖε ἴῃ6 εγεβ οὗ [πε ποιιβε- ἀδηγεβ.᾽ ὍὙΠΕῈ ψαβίε οὗ 
ῬΓΟνΊ 5] 5 15 ἃ Ὀϊἴεσ οἰσῃΐ ἰοῦ [Π6 σαγεῖα] Ποιι56- γὴν 65. 

361. οὐτιδανοῖς ἐν ῥοθίοις φορεῖται, “ἴπ »γΟΥΓ 1655 Ὀ]ΠΟν5 15 ϑυαρέ 
δἰοηρ᾽ : ψνουί 1655 θθοδαβα ᾿ξ 15 σαϑδί οἷἵῖ δηᾶ ἰσοάάδη ππάϑυ ἴοοί. 
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Ηἰΐβ ρΡοϊηξϊ ἰ5 [ῃ6 ρἰτπ| νναβίθ, νης ἢ, ὈῪ γον ίησ [Π6 ῥσον βϑίοπβ5 
δ Όοαΐ, τηα]κ65 {Π6 ΡῥτΥ͂εοῖοι5 βίοσαϑβ οὐτιδανά. 

363-8. Α αἀϊβῆσυ! ἀπά σοτγαρί ραβϑαρα. Μ' γσϑδάϑ :-- 
Ἷ 

δμωίδες δὲ καινοπήμονες νέαι 
τλήμονες εὐνὰν αἰχμάλωτον 
ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος ὡς 
δυσμενοῦς ὑπερτέρου 
ἐλπίς ἐστι νύκτερον τέλος μολεῖν, 
παγκλαύτων ἀλγέων ἐπίρροθον. 

ΤῆΘ σϑῆθσαὶ 56 η56 15 ΟΌνΙΟΙ5 : [Π6 ΠΙΒΕΙῪ οὗ {Π6 σἹτ]5 σαττβα οἴ το ᾿ 
Ῥεοοῖμθ 5ἰανεβ δῃᾷ σοποιθίηθβ οὗ ἴΠ6 σοΠαΌΘΓΟΥ. 80. {πε 5ς0}0]. ᾿ 
μεταστᾶσαι εἰς δουλείαν οἴσουσι τὴν τῶν πολεμίων εὐνήν. ᾿ 
ΤῊ δδυ!ογ σοπητη. (απ ΠὨΙηαοτ) Ραΐ ἃ {11} βίορ αἱ ὑπερτέρου, απὰ 

υπαετϑίοοα {ΠῸ ἰαϑδὲ ἔνο ||π65, “ΠΟΥ ΠΟΡΕ (Ὁ πἰσῃΐ ἴο ΠοΠΊ6, ἴο 
ΒΕΙΡ {πεὶγ ντεϊομεάηθββ. Βαῖΐ, 5. Ηδυπιδηη ΤΡ ΕΥ̓ Ροϊηϊεα ουΐ, 
νύκτερον τέλος Ττηιιδῖ Ταίεσ ἴο {Π6 σοπουθίηασα σῇ 15 {Π6 τηδίη 
Ροϊῃΐ : δῃηά 50 ἴῃ6 ββηΐβηςα τηϊιϑὲ ΓΠ Οἢ. 
Ὗε οὔϑβεγνα (1) τΠ6 βίγαηρε ροβι[οη οὗ νέαι, (2) [ῃ6 δθβεῃος οὗ 

ἃ νΕΙΡ ἴο βΌνετῃ εὐνάν, (3) [Π6 ν]οἸαίίοη οὗ πηείτε ἰῃ τλήμονες ΨΏΕΙΕ 
τόσας ἰ5. τεααϊγεά, (4) της δε ]ε στερειοη οὗ βεηβα ἴῃ τλήμονες. 
ΑΙΙ {656 τπῖησϑ ροϊηΐ ἴο {Π6 βίγοηρ Ῥγο ὈΠΠΥ {παῖ νέαι τλήμονες 15 
ἃ σ'οββ οὐ βχρδηδίίοη οὗ καινοπήμονες, ΜΨΏΙΟΗ Πα5 οτερί ἰηΐο {Π6 ἰεχί, 
Δ 50 ουβίεα {π6 νεῖ ψΏΙοἢ σονεγηδά εὐνάν. [νέαι 15 οπϊεα ἴῃ 

. ΜΝ ΈΣτΑ]], ἘΠΟΌΡῊ ρευμδρ5 δοοϊἀβηΐδ}]γ.] 
Ῥεγθδρ5 {Π6 Ρεϑβί βυρρεβίίοη 15 Ἡδτγίαηρ᾽β (φυοίεα ἴῃ [6 οὐ 108] 

Ποί65), τλᾶσαν αἰχμάλωτον εὐνάν, Δῃηὰ τεδάϊηρ αἷς ἔοΟΥ ὡς ἴῃ 36ς. γε 
ΤΊΔΥ {Π6η Ιδᾶνα νέαι, ἀηα {Π6 ἢγβί ἔννο 11Π65 νν}}} τηθδη : "Απα {Π6 γουσηρ 
5[ανββ, ἢδνν ἴο ἐΠεῖγ πη βεσυ, ἐμ ἀυγεα 85 σαρίϊνεβ [Π6 σους [Π1{. “1Π6 
ςαρίϊνε σους ᾽} “ οὗ {πεῖν Ἰογά, ἔοσ [ΠΕῪ τηϊιϑί ἸοοΪΚ ἴο βυβεσ {Π6 το 5 
οὗ {6 ηἰρῃῖ, με {Π6 ἴοα 15 πηαϑίθσ, ἴΠ6 σσόῃ οὗ {ΠΕ ῚΓ ΡΠ] 
ψγοαβ.᾽ 

τλᾶσαν ἰ5 οὗ σου856 ἴΟΥ ἔτλησαν : [ῃ6 ΠΟΪΘ ΡῥΙοΐαγα 15 ἃ 2ηγεεασέ 
οὗ πΠ6 ΟΠοτῖι5, αημα 15. νἱνι αν σίνεῃ 85 δἰγεδαγ σοπα. [δε πηρῃς 
4150 τεδὰ κῆδος ηὗρον αἰχμάλωτον, ΜΏΕΙΕ κῆδος ΟΘΪ]α Ὀ6 υϑεὰ ἴῃ {Π6 
ἀουθ]α βεῆβα οὗ ννοα ᾽ δηά “ πηϊοη.ἢ 

ἐπίρροθος 15 αϑεά ἴῃ {Π6 ΕΡΙς 56ῆ56 “ Βεϊρεσ᾽ (45 1]. 4. 3900 ἐπίρροθος 
ἦεν ̓ Αθήνη) : ἴΏΕ͵Ε 15 ἃ Ξ,ΪΠΊ ΤΟΥ͂ ἴῃ βαυτηρ {Πδῖ ἴξ “ ΠΕΙΡ5 ᾿ ΠΕΣ νου 5, 
τα δ ηρ᾽ “ΤΑ Κ65 {Π6ΠῚῈ ννοῦβα ᾽ : 85 8150 ἴῃ 1ῃ6 56 οὗ τέλος, ἃ 5ἴδίε! Υ 
ΕΧΡΙΘΒΒΙΟΩ ΠΟΥ Παίαγα ΠΥ 5664 οὗ ΓΕΡΌΪΑΙ ΠΊΔΥΓΙΑΡΈ-ΤΙ[65. 

[721ὸ Ολογης ἐδαδα σίγιρί,ρ: Ζ16 σαί 67, οὗ ογό λαΐ {.ε (λογιές 
σφεαῖο, ἀγα ἐξ αγιδτυογε ὃν 146 ἰδαῖ27, οὐ" 116 οἵλδγ' λαΐ..} 

369. κατόπτης, “ἴπ6 νψαιομηηδη,᾽ ἰ. 6. ἴῃΠ6 ἄγγελος ψῃο (66) ρῥτο- 
τηϊβεά ἴο Κεερ ἃ Ιοοῖ ουἝ. 

371. πομπίμους χνόας ποδοῖν, “ἰῃ6 5ρεξαϊηρ ἰοϊηίβ᾽ (1. “Πα 
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ΤΘΘΞΘΏΡΈΓ- Πάν 65) “ οὗ ἢΪ5 ἔεεί. Α Ῥοϊὰ δηά αἱηϊοβὲ στοίεβαμα 
πηΕΙΔΡΠΟΓ, αὐ ἴῃ [Π6 ρορίβ τη ηΠ ΕΓ. 

χνόη ἰ5 16 πᾶνε οὐ Ῥοχ 'ἰπ ψ ῃϊο ἢ [6 ἀχὶθ μηρόιρι, 8 Πα 50 5 6851} 
ιϑε4 οὗ [Πς Ἰοϊηξ οὗ {8 8ΈΚΙς. 

373. εἰς ἀρτίκολλον, “αἱ 1Π6 τῇρῃξ τηοηηθηΐ, ᾿ {|6 ἐς καιρόν : ἴῃς 
ψοτά τηθΔη5 ᾿Πιιεα οὐ ξαβίθβηθα εἽχϑςοί!υ, δηὰ ἰ5 Ὠααίοτ, πι5ε4 Π|Κ6 
ἐς καλόν, χε. 

374. Μ (αηά πιοβὲ τεος.) τεαᾶβ οὐκ ἀπαρτίζει, ξ οὐ καταρτίζει. 
ΝΕΙΠΟΥΙ νΕΓ τηδ κα 5 ΔῊΥ ΤΕ ΔΙ]Ὺ βαι ϑέδοίουυ 56 η586. 

ἀπαρτίζω 15 ΟὨΪΥ 5εα 1Ἰηΐγδη5. ἴῃ Οἰαϑϑῖσαὶ {{π|65, Δ Πα ΟἿΪΚ ΔΡΡΘΔΙ5 
ἴῃ. ΗΙρροογαῖεβ δῃὰ Ατ᾽βίοι!β. 1 τηθδηβ “ἴο ἢΐ, 5αϊϊ,᾽ οὐ "το Ὀ6 σοτη- 
ΡΙείς.᾽ Ἐνεῃ 1 υϑεά {γδηβιεῖνα (45 16 εχίβίθδηςς οὗ ἃ ραϑϑίνε τ156 
5ῃοννβ ἴο Ὀ6 ΡΟ551016) 11 σοι ]α ΟὨΪΥῪ πηδδῃ ἡ ΤηΔ]κ65 ἢϊ ΟΥ̓ σοπιρ είς. 
᾿καταρτίζω 15 υϑεα Ὀγ Ηετοάοίι5 ἴῃ {Π6 56 η86 “ἴο τεάμποα ἴο ογάογ.᾽ 

50. 506 σοπλη. (Ρααν, Ῥᾳ]., Η δηλ.) απἀεγβίδηα [Π6 βθῆβα Βεῦα 
“Βαβίε ἀϊβογάδιβ ἢΐβ βίερ, ψῃοἢ 15 ἴῃς Ὀεβί {πα σδῃ ΡῈ πγδάβ οὗ 1ἴ 
16 γνα τείδίῃ εἰπεσ οὗ ἴῃς Μ55. τεδάϊηρϑ. 

Βαϊ [6 Ρῆγαβε 15 Ἔβχοθεάϊησὶν ΠΔΥ5ἢ, δηά 1 πᾶνε δἀορίεα ἊΝ εἰ} 5 
Βασ σα βιοη εὖ καταρτίζει, “ Μ6]] οΥάΕΥ5,᾽ 1. 6. ΠΊαΚ65 δεῖνα. ὅνε 584]}} 
ΠΕ ταηάου : “Απα ἢ15 βδίερ 4150 δαρΈσ Παϑβίε πΊακο5 ὩΙΓΊΌ]6,᾽ 1. 6. 
(Πλοτα 5:ΠΡ]Υ) “ Πα ἴοο 15 μυσγγίησ. 

[37γ5-8ς. ΘΈΘΟΝΌ ἘΡΕΊΙΒΟΡΙΟΝ, Ρατί 1. [Ι͂ἢ {15 Ιοηρ' 5ϑβῆδ {Π6 
ΤῊΘΒΘΘΏΡΕΙ ἀαβοῦθαβ δὲ Ἰσησίῃ [6 ὙνδΥΎΙΟΥ αἰίδοκίησ δδοῦ οὗ {ΠῈ 
βενβῇ ραΐίεβ ; δηά Ετεοκὶαβ σα ρ 165 ἢ τ[Π6 πδῖὴθ δηά ἀδβοσρίοη 
οὔ [6 ΤΠΘΡδη σΠδπΊρΙοη Π6 Ὑ01}} Ορροβε ἴο ἢ1Ππ1, {Π6 ἰαδὲ ραὶσ Ὀεϊηρ' 
Ὧ15 Ῥτοῖ Ποῦ δηα ΠΙπηβε]ῦ, Βείνεθη βδοῦ ρδὶγ οὗ Βρεεοῃεβ [ῃς Ὁ Ποσι5 
[ΠΕ ΓΡΟΒ6 ἃ 5δοσί ᾿γγῖς (οἴζθβῃ ἃ ῬΡσυε) εχρίεϑϑῖνα οὗ {Π61Ὁ ἔξασβ δῃά 
ΒοΡε5.] 

[767 “16 721655671:0:6 7: αγ16] 7707) ἐδ οἱδ67 σζδ ξίσοξίος «οἱ 216 
σἱχ ἐλαγιῤΖοιο.] 

375 544ᾳ. ΕοΥ Εὐτρι 46 5᾽ βϑεσίοδὶ γεσηδῖῖκ (ΡΏοΘη. 751) οἡ ἐΠ]15 Ιοησ 
Θηιππδγδίοῃ : ὁ Ἴνετα Ἰοηρ ἄεἸαν το 1611 [η6 πᾶπλα οὗ βαςῇ, θη 
ἴοεϑ δῖα σαπιρεα Ῥεῃεδίῃ {Π6 ναῦν νν4115,᾿ 5εὲ6 Τηϊγοαποίίοῃ, Ρ. Χχὶ. 

ΤΠ6 ΠΔΠ165 οὗ {[Π6 σαίεβ δῖα σίνϑη ψΊ 5] σης αἸΠεσεησα5 ἴῃ Ἐασὶ- 
ῬΙάθβ, νῆο 85 ἀ γεοαζαι ἴον Ογιξαζα7ι' σαἰεϑ (Τ 6.487, ῬΏοεη. 1123), 
αηὰ Οργρίαη ἴον βογγλαΐαη (Τ ΠΕΡ. 527, ῬΏοεη. 1113). ὙΤῊΘ οΥ̓οΥ 
Οὗἁ ννΑΥΤΊΟΥΒ5 15 450 αἰ Πεγθηΐ, 

381. ΤΠΘ 5η8 Κα (ἡ ΒΊΟἢ σοπλε5 ουΐ τόσα ἴῃ {μ6 ἢεαὶ οἵ ἴῃς ἀ4γ) 
νὰ 8 Βιρροβεά ἴο ῬῈ πῖοσε ἀδηρεσοιβ ἴΠθη, δηα Ἔνϑῃ το υἱίε τ ΟΥΪ 65. 

λελιμμένος : 566 355. 
382. Οἰκλείδην, “1»ιῤὝξαγαος, 5οῃ οὗ ΟἸΚΙ65, [ῃ6 βεεῖ, γῆὴο νγὰβ5 

Ῥειβυδαθα Ὀγ ἢΪ5 να Ετρῆγ]ς ἴο Ἰοῖϊη {Π15 ἐχρεαϊίοη ἐποῦρἢ Π6 
Τογεκηανν 115 δῖ] σεβ]ς. ΗἨδ αἰβδο ἤσιυγεβ ἴῇὼ (ῃς ἴαϊεβ οὗ 1Π6 
Καὶϊγάοῃίδῃ δυπὶ δηὰ 1η6 Ατροηδιίβ. 

383. σαίνειν, “παι (ἰηβίδδά οὗἩ ἔδοϊηρ ἄβδίῃ δηα Ῥδίι]6) “με 
(α5 ἢ Πεδίῃ δηᾶ δία, ΓἘἘΌΪῪ {π|ὲ5 ἰο ἀνεσζί {πε Γ οηδβεῖ: 

Ζῶ 
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ΔῈ ἱπιασίηαίϊνα ἃπᾶ δχρίεϑϑῖνα Ψψοσά ;. 580 704. ἀψυχίᾳ, “ ΠΌΠῚ 
σονναγα!σα,᾿ 85 259. 

384. Αὐβίορμαπεβ ποία σοηλ σαν τρεῖς κατασκίους λόφους οἵ 
ΤΑταδοῆα5, Αςἢ. 965. 

385. τῷ: Ἐρὶς ἴοσ αὐτῷ, 586 509, τΙο7ο. “Απά Ῥεοηεδίῃ ἢΪ5 58 1614 
με βάτῃ Ὀτοηζε- -τοῦρῃς ῬΕΙ15, τἰαρίησ ἔοστῃ ἰοσγοτ.᾿ ΤῊΪβ ἢπα 11η6 
15 ἰπηαϊεα ἴῃ ἈΠαβαβ' 308, νοσγα π6 μεαα- θαπαβ οὗ ἈΠαβαβ᾽ ΠΟΥβ65 
Βανε ἃ ἀοΐφοῃ αἰίδομβά, νυν] πλὴν Ὀ6115--- 

πολλοῖσι σὺν κώδωσιν ἐκτύπει φόβον. 

3488, φλέγον’ ὑπ᾽ ἄστροις -- [1{. “ ὈΙαζίηρ θαηθδίῃ {Π6 βίαγβ, ροεί. 
νΑ τ ΕΟ ἴοτ “Ὀτιρμϊ ἢ βίαγβ᾽ : [ῃ6 ϑδίἴδιϑ ϑδῃϊηθ ἄρον δηά ἰἰρῃϊ 
ὉΡ 16 οὐρανός. 

390. πρέσβιστον (τἈτοῦ ἔοτπι ἴογ πρεσβύτατον, ἩοπΊ. Ἡγτηη. 30, 2 
δηὰ ὑνῖςα ἴῃ ΘΟΡἢ. ΕἼδρ.), ἢγϑί,, ἰῇ ΠΟοΏΟΟΓ ταῖμαεῦ μα ἴῃ ἅρς, 
ἱβουβ Ῥοΐῃ δῖε ροβϑίῦϊθ. 80 ΓΝ 1.565 πρέσβος Πέρσαις, 
“τανεσεηά ἴῃ {πε εγε5 οὗ Ρεγβίδῃβ, Ρεῖ8. 623 ; δηᾶ πρεσβεύω ΑἸναγ5 
ἴῃ 1Πδΐ ββῆββ, Ελπιηγ. 1, 21 : Αρ. 1300; (Βο. 631, ἅς. 

3091. ἀλύων ΜΙ σαγαῖς, “τπ|5 ἴῃ [Π6 πη η655 οὗ Π15 Ρτουά Διτηουγ.ἢ 
393. “1ΑΚΕ ἃ μοῦβε ραηίηρ ραϊηβδί {Π6 ὈΪ ἴῃ 15 ἔπγν.᾿ χαλινῶν 

15 σονεσηβά Ὀγζ {Π6 νεῦῃ, 85 Ἐΐδ᾽ κατα" ΤΟΟΌΪγΕ5 ; ποΐ ὈΥ μένει, ἃ5 ἴπ 
ΑΡρ. 238 χαλινῶν ἀναύδῳ μένει. 850 νὰ πᾶνε ΕππΠ). 651 (4 Ράτδ]]6] 
{Πουρἢ ποῖ 1ἀβηΐῖσα] ρα55896) οὐδὲν ἀσθμαίνων μένει. 

304. Τα οσοτγεοίίοη κλύων ἔογ {Π6 Μ55. μένων οΥ μένει (ἅπια ἴο 
ςσοηξιδίοη ψΠ (Π6 ἰαβὲ 116) 15 ποῖ ΟἿ ἴῃ ᾿ἴ561 Ἐχδ ον ψμαΐ 15 
ψαηΐοα, ΐ νναϑ βϑυσρσεβίβα δηά 15 5 ΓΟΏΡῚΥ βυρροτγίεα Ὀγ {6 5ς.80]., 
ὡς καὶ ἵππος πολεμιστὴς σάλπιγγος ἀκούων. 

305. πυλῶν τηϊρῃΐ Ὀ6 σε, δἴεσ κλήθρων ΟΥ προστατεῖν ; Ὀαΐ {Π6 
Ἰδττε 15 ΤΠΟΓῈ ΡΥ Δ Ό]Ϊ6. 

396. φερέγγυος, 111. “Ῥεατίπρ ἃ ρῥ]εᾶρσε,᾽ 50 " ἐγιυίγ,᾽ “5δξβ, {ΠῈ 
ἰηδηϊεῖνς δινίηρ {ἴπΠ6 ρΡοϊῃΐ ἰῇ ταβρεοὶ οὗ ψῃϊοῃ Πα 15 ἴο 8 
ἰγαβίεα, 

398. ΒΙομΠ6]4 ΔΡΕΥ ἀαοίεβ. (Π6 (πλαρίηδ τ} ΒΡΈΘ ἢ οὗἉ Ῥαρίτίαβ 
ἴο δποοῦγαρα ἴῃς Ἀομπηδη5 ἀρδίηβί {Π6 ϑδμηηϊίεβ (1ωἷν. 1ο. 39), ᾿Νοη 
εηΐπι οτἰβίας νυϊπεγᾶ. ἔβοθτα οἵ ΡΕΙ ρΡἱοία δἴψφιβ δυζαΐα βοιία 
ἰγδηβιγα Βοιηδημηι ΡΙΠΌτ.᾽ 

40ο. νύκτα ταύτην, (Α5 ἴο {Π15 ΝΙρῃΕ., .᾿᾽ (ἀΘΏΘΓΑΙΥ οΔ]16δα 
8 ́ σα5. οὗ τεβρεςί, θαξ 1 15 Γππἀδπηθηία!ν ἀἰβδσεης Πότ {Π6 ὙΡΊςα] 
ΕΧΑΙΠΊΡΙ65 οὗ {Πδΐ, κα ὀλίγοι τὸν ἀριθμόν, τυφλὸς τὰ ὦτα, τὴν ψυχὴν εὖ 
πεφυκώς, ἄς. [{ 15 Ὀείζευ σδ]]δα 6 ῥσονϑίοηδὶ δος., Ρὰΐϊ δ ἐῃ6 
Ῥεριηηϊηρ οὗ {πΠ6 βεηΐεηςε ἴο ἰηἀἰσαΐα τΠ6 {Πϊηρ ΞΒΡροίκεη οὗ, πεῖς {Π6 
εηὰ οὗ [Π6 βεπίθῃςβ ΠδῪ οἰ ΠῈΥ σοηΐδϊη ἃ νεσῦ ν ΠΙ ἢ Ψ}1}}} Ὀσὶηρ {Π6. 
ἃς. ἰηΐο ΤΕΡΊ ΠΊΕ, ΟΥ̓ 8ἃ5 Πεῖα ἰακε ἃ αἀἰβεσγεηξς ἰὰσῃ δηὰ ἰεανα ἴἰ 
Βαηρίησ. ΟἸμοΥβ ἰτεδῖ [ἃ ἃ5 δὴ αἰἰγασίίοη ἀπε ἴο ῃ6 σᾶβε οὗ 1ῃ6 
τεϊαίίνε : Ῥυΐ {Π15 1 Ῥε]ανα 15 σάσεῖν, 1 ανϑσ, [ῃ6 γαῖ, ἔοσ βαςῃ 
αἰςγασίίοῃ, 1 1 εχιϑίθα, ουρῃξ ἴο ΡῈ ἔουπά ΜΠ ΟΥΠΕΙ σα565 [ἢδῃ 
1ῆς δος. (ἔξ, τάσδε δ᾽ ἅσπερ εἰσορᾷς . . . χωροῦσι, ΤτΔΟΉ. 283 ; τὸν 
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ἄνδρα τοῦτον ὃν... ζητεῖς... οὗτός ἐστιν ἐνθάδε, Ο. Τ. 440: 50 1]. 10, 
41:6; Ατ. ΡΙαΐ. 2οο. 

402. ἁνοία, “ Πῖ5 [ΟΠ]γ,7᾽ 1. 6. οὗ οΥπαπηθητησ 15 ΔΓΠῚ5 ] 50 αττο- 
βαῃΐ ἃ ἀδνίςθ. [Β]ομηῆοὶά τεαάϑ ἐννοίᾳ τινί, “ Ἰῃ ἃ σετίδϊη βθῆβα᾽ : δῇ 
ΘΔ 516 Ὁ τεδάϊηρ δηα σοηβίσιοίοη, θαξ ἴοο ῥγοόϑβαῖς δηά θ6 Ὁ] 8.1] ὙΠα 
Ἰοηρ -ἃ ἴου 5118] ἃ 15 ηοΐβα ἴῃ βομοϊαϑὲ 85 δὴ Αἰ οίϑιη : 50 εὐκλεία, 

᾿ 685 ; ἀγνοίᾳ, ϑορῇ. Ττάςῇ. 350 ; ἁνοία, ΕΤαρ. 715; Ἰφιγενεία, ΑΡ.1526. 
50 αἷβϑο Ασ΄. Αν. 604, Ε͵αρ. 29. τινί τηβδηβ Τγάβαβ, ἃ σΟΠΊ ΠΠΟῺ ἸΤΟΠΥ͂ 
ἴῃ [Πγϑαῖβ, ἃ5 ἴῃ 811 ἰἸδηρίιασοϑβ : 50 κακὸν ἥκει τινί, Ατ, Βδη. 552 ; δώσει 

τις δίκην, 14. 10. 554; ὁρῶ τιν᾽ ἐπὶ τοῦ βήματος καθεδούμενον, Ρ]α. 382. 
“Η!5 [ΟἸ]Κ τηδύ ρτζοόνα {τπ6 ρσόρῇῃεὶ ἴο {Π6 ἔοο].᾽ 

403. ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖς : ἘρΙςτι56 οὗ ΡΥΕρ. δηᾶ ἀαδίϊνε οἵ γεςζ ψ νου Ὁ 
οὔ ληοΐζογι, σοτητηοη ἴῃ ΑἌβο ἤν 5, αηα οἴ ΠοΥ ροείβ : ἐπὶ πύργοις ἔβαλες, 
ΑΡ. 357; ἐπ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ πέμπει, ἰὉ. 61 ; φέρουσ᾽ ἐν ἡμῖν, 10. 1450. 
50 ψηπουῦΐ ΡΥΈΡ. βᾶτε δόμῳ, Ἐλαπ. 1033. [ἢ 1Π15 ΠΠῸ {Π6 τα 15 ἃ οἰθασ 
ταΐεγεησα ἴο {Π6 σοπηπηοῃ ΗΠ οσῖς ἰοστησ]α ἴοσ ἀδδίῃ, Ἔβραοῖ αν ἴῃ 
Ῥδίες, “ ἀδυκηθβϑβ σονεγεά ἢϊ5 εγεβ, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 

4οξς. ἐπώνυμον, “{{16 ἴο 115 Π4Π7γ6, 1. 6. ἃ νεΥ 4016 σϊ. ΤΗΕ σῆμα 
οὐ ὈΪαζοη οἡ {Π6 5}16]4 ννὰ5 ἃ ρίςσΐζυγε οὗ ΝΊρῃς (390) : δηᾷ ἴο Εἴη ἴἰ 
58ουά ΡῈ {πΠ6 Ν:Ρῃ οὗ Πβαῖῃ. ὅ66 536. 

406. τήνδ᾽ ὕβριν : ἃ 5οτί οἵ σοσῃαῖΐα δς6., ὁ 5η41} τηδῖκα [Π15 ᾿Ϊπβοϊθης 
ῬτΌΡΠΘοΥ ᾿: {Π6 ὕβρις ἀαβουίηρ [Π6 “227γ22 ἀπ ποΐ τῆς σμόφζαγιεε οὗ 
1ῃ6 Ρρτόρῆβου. δ ργαβεηΐ μαντεύεται (ἴῃς οτῖσ, τεδάϊησ οἵ Μ σοῖ- 
τεοϊεά ἴο {π6 ξιΐαγα ὈΥ ΠῚ) 15 Ρευῖμαρ5. πιοῖα ϑβίτ Εν Ἰορςσδὶ, ἃ5 1Π6 
ΡῬΙΌΡΠΕΟΥ 15 πον τηδᾶδ ; θαΐ τΠ6 {πίατα 15 ποῦα πδίυσαὶ, ἃ5 1 Μ01}} 
οηΪγ ΡῈ Κηονῃ πεδία {παΐ [Π6 ργορῇεοΥ 15 ἀραϊηβί ὨΪπηβ6] 7. Απά 
1Π6 τεδάϊηρβ οὗ πὶ μᾶνα ρτεαΐεσ δι ποτὶ μη Μ, ἃ5 πεν δῖε {πε 
ΠΟΠ ΕΠΊΡΟΙΔΙῪ σΟΙΤΘΟἰΙΟη5 οὗ [ῃ6 βοῆοϊαν ταν βίην ἴῃ6 ψοῦκ οὗ (ῃ8 
5006. 

407. ᾿Αστακοῦ τόκον : Μεϊαηΐρροβ, 414. 80 Ηάι. 5. 67. 
409. Αἰσχύνη, “5Π8Π|6,᾿ ἴῃ ἃ ΡοΟΟά 56η56, ΜΨΏΙΟΙ πΊακο5 ἃ ΤΠ ΔῊ 

5ῆυη ἀϊδρυδοοία! ἀθθβ οὐ Ῥοδϑβί]! νψοτάβ. “Ἡοπουτγ᾽ (Ρ41.) 15. 1π6 
Ὀαϑβί ϑἰηρὶε ννοζά : ἴῃ 1ῃ15 ϑεῆβε ἰΐ 15 νΕΥῪ ΠΘΑΙΙΥ [ῃ6 5αΠ6 8ἃ5 αἰδώς. 
Τῆς 5010]. ΤΕΠΊΔΙΪΚ5. ΒΠΏΡΙΥ {μαὲ τῃ6 ροεῖ “μὰβ5 ΨψῈ}} ορροβϑᾶ [10 
ὙἸγάδα5] ἃ τηδη οὗ ορροϑβίίε σπαγασίοσ. ἢ 

411. αἰσχρῶν γὰρ ἀργός, “ ἴοΥ ΠΕ ἰ5 5ῖον ἴο ἀεεάς οὗ 5ῃδπιε.᾽ 
412. σπαρτοί, “ἴΠ6 δον ΠΊΘΩ,᾽ γγεῦα [Π6 ὙΔΙΤΊΟΥΒ Ο βρστδηρ ΠΡ 

1τοτὰ {Π6 ἔδβείῃ οὗ {π6 ἀγαροη 5ἰαΐη ΌῪ Καάπηοβ. οἡ [Πς 5116 οὗ 1π6 
“Ξαΐαγταε ΤΠΈΡα5. ΤΉ656 ΜΔΙΤΙΟΥ5 ἑουσς 11] ἔνε δοηθ νγεσα [οΐ, {Π6 
ΔΏσΘϑβίουβ οἵ {π6ὸ ΤΠΈΡδη τὰσθ. ΤῊΪ5 ΠεῖῸ γγῈβϑ ἐμοσγεΐοσε δῇ "δυΐοοῃ- 
τποη οὗ ΤΕΡ65, οὗ {η6 ὨΙρῃδϑβί ροβϑιθα οὐἹρίη : 566 415. 

413. ῥίζωμ᾽ ἀνεῖται, “ 15 δίοοϊκ 15 Ξρτιησ, 
414. “ν»αΥ νι Πἰ5 ἄϊοα 5841} ἀφξβοϊᾶς τῆς ἰϑϑαθ, ψ τ [ῃ6 Ροοῖ5 

15:14] θο]ά δηὰ ἔογο "16 ᾿τηασοσυ. 
415. κάρτα “τ ὁμαίμων (44]. ὨοπΊ. 5η5.), “ΤΙ5 ᾿Ἰηἀεοά {πε τὶρῃϊξ 

οὗ Κίη {μαΐ βεηάβ Πίπὶ ἰοσίῃ τὸ ννατά ἴτοπὶ {Π6 τοί μοῦ {παξ Ῥᾶτα 
Βίηι,᾽ ὅζοε.; ϑεείηρ {παῖ ἢ ννὰβ βρτυηρ ΠῸΠῚ {Π6 501] ἰῃ δῇ ει ρ δίς 
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5θῆβε: “ποῖ οὔδ οὗ ἔπε βίτδηροῖβ ΨΏΟ σάπια ΜΠ Κδπιο5᾽ ἃ5 186 
500]. 5405. 

[7716ἰαγιίξῴος σοος ομΖ.} 

417. ΤΕ ΠΟΥ 5 ῬΓΑΥ ἔου βάσοαβ5 [0 {Πα ῖγ σμαπρίοη ; θαΐ ἜΧΡΥα55 
{ΠΕῚΓ ἔδατϑ ἰεϑί μα "6 ἰδίῃ. 

ἁμός: ΠοοτΙῖς ἴοσ ἡμέτερος, σοηῃδίδηγ υϑεα ἴογ “τη ̓: Πατα 
εἰἴμεσ ὁ πληθ ̓  ΟΥ̓“ Οὐδ᾽ Ψ1}} ἀο, μας τὼ πὸ τηουτῃ οὗ {Π6 (Ποῖὰ5 
“ΟΥ͵5 ᾽ 15 ΡΙΟΌΔΟΙΥ {Π6 τηρϑηϊηρ. 

420. ὑπὲρ φίλων ὀλομένων, “ οὗὁἨ πε 5[41 ἴοτ {ΠεὶΓ ἔτεη5. ὍΠῈ 
εἰ ῬΪΌΓ,ΑΙ 15 “2767 αἰϊϑγι, ἃ5. ΟὨΪΥ ΜεϊδηῖρΡροβ 15 πηθαηΐ, Νοίϊςα ἴῃς 

ΟΠ 5ϑίοη οὗ τῶν (ἢ τς ρατί.) 45 οἴἴϊξεῃη ἴῇ Ερῖς. 80 μόριμον λάχος 
πιπλάντων, (ΠΟ. 360 ; παραβᾶσιν, ΑΡ. 59; πρασσομένα δ νδὴς τίοντας, 10. 
γοῦ. [Τῇϑ ἢγϑίέ 5080]. ἴῃ Μ 58 Υ5 ΤΆΙΡΟΣ ΟΡ βουτοὶν οὗς ποιοῦνται ὑπὲρ 
τῶν φίλων πολιτῶν οἱ Θηβαῖοι, αηὰ Δ εΟΚΙΕΐη συρρεβίβ στόνους ΤΟΥ 
μόρους ἴο 51: {Π15 ἐχρΙαηδίϊοῃ ἢ Ραΐ αἱματηφόρους 15 δ ἔτ 1655 
ἔοτοῖθ]α, θὰ {πῸ6 Ομούα5 νψουἹᾶ ἀγεδά 2.6 ἀσαέζ οἵ [ες ἀείεπάεσβ, 
ῃοῖ {Π6 ἠα»εογιξαΐζο7ι ἴοΥυ {Πεὶγ ἀθαῖῃ. ὙὍΠ6 50Π0]. ΡΥΟΡΔΌΙΥ τηϊδίοοῖκ 
ἴῃς σοηϑίταοίίοη, δηα Ξιῃρροβεά φίλων ἴο ἅ5ΤΕΘ ΙΓ ὀλομένων.] 

424. ἄλλος ἴῃ ἰῃς ΙἀΙοπηδίῖς ατεαὶς υ5ὲ: “4 δίδπί 6, τ]  ΓΕΓ 
τΠδη {ΠῸ ἢτϑι.᾽ (ΟοπΊρατα ἅμα τῇγε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι, “ Παπά- 
τηδὶ 5 αἷδο, Οἄ. 6. 84; οὐ χόρτος οὐδὲ ἄλλο δένδρον, “ΤῸ φ,ῖαβθ ΠΟΥΓ 
{τε 421}.67, χε. Αἢ. 1. 5. 5. ὙΠΕΙΘ 15 5ΟΠ6 ΡΥΙΠΊ ἸΤΟΩΥ 1 [Π6 
Ρῆταβα. Εοῦ Τγάειβ ννὰβ (45 500]. τε πη δ 115) ὁ ϑῃοτσί οἵ βἰδίαγε 
Ὀαΐ ἃ τιδῃ οὗ νγατ,᾽ μικρὸς ἔην δέμας ἀλλὰ μαχητής, [1]. 5. 801. 

425. οὐ κατ᾽ ἄνθρωπον φρονεῖ, “ ἴοο ῥτοι ἔοΥΓ ἃ πηοτία].᾽ 
428-0. οὐδὲ τὴν Διὸς Ἔριν... σχεθεῖν (Μ). ΤΠὶ5 ραβϑϑαρα ἢα5 θεεῆ 

βυπρεοίεά (1) Ῥεσδιβα ἔριν βεεῖὴβ 8 ὉΠ] ΚΕΙν νοσγά, (2) Ῥεσδιβε ἄν 
566 ΠῚ5 ἰο ΡῈ ψαηΐεά, (3) Ῥεσδιιβε ἴῃς οδ]εςέ οὗ σχεθεῖν 15. νγαπεηρ. 

(1) ἔριν 15 βυβρεοίεα Ῥεοδιβε {Π6 σομητη. ἐμ] βοηθ ψοσγὰ Κα 
“ῬοΙΪ᾿ ᾽ 15 ταααϊγεά, ψυοίίηρ Επτ. ῬΠοξη. 1175 (οὗ [Π6 βαπὶς Ῥοαϑί οὗ 
Καρδῃβιβ) μηδ᾽ ἂν τὸ σεμνὸν πῦρ νιν εἰργάθειν Διός, ἀῃὰ 4150 {Π6 
56Π0]. γῆ Θχρ δίῃϑ ἴξ 85 τὸν τοῦ Διὸς σκηπτύν. - 

Βαϊ Ἔρις," 5 {Π{π| 15 4 ψ61-Κπόνη ἤσατα ἴῃ {πῸ Π|ΙΔ4, δηα 15 σα] ἀ 
(4. 441) “τῆς σοτηταάδ δηὰ βἰβίεσ οὗ πχυγάδσοιβ Ατεβ, δηα πλᾶὺ {Πετα- 
ἴοτε ὈῈ Ἷδ]]εά τὴν Διός. Ευγίπεσ, [Π6 “ ἤγε᾽ οὐ " Ῥοϊ τ᾿ οὗ Ζειιβ 15 15ῖ 
γοΐ τϑαυϊγεά ΠΕΙῸ, ἃ5 1ξ 15 τηθητοηδά πεχὶ π6. [,Δ5Ε]γ, {Π6 5680]. 
Οἰεαυν Πμαά {ῃ6 ργεβδεηΐὶ τϑδαϊηρ, δἃ5 {π6 {1]1] ποίς 15 οὐδὲ τὸν τοῦ 
Διὸς σκηπτὸν εἰς γῆν κατενεχθέντα, ἢ αὐτοῦ τοῦ Διὸς φιλονεικήσαντος, 
ἐμποδὼν γενέσθαι αὐτῷ λέγει. ὙἼΤἼδ 5εσοηά Εχρδηδίοη οἸ ΘΑ Ύ Ροϊη 5 
ἴο ἔριν : δηά (Π6 ἢγϑβί 15 ΟἿἹΪΥ ἃ βἜηΘΓαΙ ραυαρῆτγαβε οὗ ἴΠ6 ραβϑαρε 
ἴα Κα 85 ἃ ΨΠΟΪ6. 

(2) Τα 86 οἵ ἀ07.. (οὐ Ξοπηθίπη65 2γεεηέ, 566 749) ἴοΥ ξαΐατε, αἴτεσῦ 
νετθ5 οὗ δολιγαοιε6---Ὀγοτηϊ βίη, Πορίησ, ρσορῃεογίηρ, εχρεοϊίηρ, δηά 
{πΠ6 {πκο, ἰ5 ααϊε ἃ. Πομηπιοη Ροαΐ. ὑ58 τοῦθ Ηοπιοσ ἀονηνατάβ. 
πολλάκι γάρ οἱ ἔειπε . -. νούσῳ ὑπ᾽ ἀργαλέῃ φθίσθαι, 11.13.666; φηλὶ 
τελευτηθῆναι ἅπαντα, Οἄ. 2. 171; μαντευομένῳ μοὔχρησεν . . . ἀπο- 
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σκλῆναι, Α΄, ΚΝ ε5ρ. τόο ; εἰ δοκεῖς με τλῆναι (εχρεοῖ τὴβ ἰο᾽), Ευχ. Οτ΄.: 
1527; ταύτην νόμιζε... χρόνῳ ποτὲ... πεσεῖν, 5ΟΡΗ. ΑΙ. τοδ2. [Τῆς 
Ἰαϊίεσ Πδ5 ϑβίγδαῃρεὶν θεθη ᾿πίογργείεα 85 7 Ο)ΙΖ6, ἃ. 586 ὨΘΟΘΒΒΔΙΙΥ͂ 
ςοπμῆηαά ἴο 27ε12.1 8646 {του Ῥεΐονν, οἡ 615. 

56εὲ6 ΚΙα46}}5 Ὀιρεβϑῖ, ᾧ 81. (1 ἀο ποῖ αιοία [ῃ6 πυπιοτοι5 
ὙΒυογ 65 ἘΧχαιριῈ5, ἃ5 ἴΠΘΥ σα 50 Θδβι]ν Ὀ6 δητεπάδα τομὴ 
-σασθαι ἴο -σεσθαι.) 

(3) ΤΙ οὔηϊβϑίσῃ οὗ ἦ Πϊπὶ᾽ 15 οί ἃ βούίοιιβ ομ]εσοίίοῃ, μοσα {πῸ 
56Ώ56 15 50 ΟἸΘΔΓ. 

1 ΦΌ]Π]ον5 παῖ [Π6 ϑβαυβρίοίοηβ οἵ 1ῃ6 ἰαχὲ δε Ῥδ561655, δαπά 
πιο ηἀδίοη πθεά|655. 1 δοςοσζαϊηρ)]ν τείδίη (η6 Μ595. τεδάϊηρ, δηὰ 
ἰγαηβὶαΐθ, ἡ ΝΟΥ 5ῃου]α δίχα, ἰμ6 ἀδυρσῃίεῦ οὗ Ζειι5, Πρ μτηρ οἢ ἐῃ6 
βδτίῃ ἴῃ Β15 ραΐῃ, γεϑίγαιη ὨΙτη. 

429. πέδοι, ἰος. ἔοΥ Μ55. πέδῳ, Ὠ1ηα, Τῆς Ἰοςσδίϊνε οὐρπῃὲ ῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴο Ρε τεϑίογεά ἴῃ 41} συ ςἢ ρ]δςα5, 6. σ. ἂρ. 1357, Ευπ. 263, 470, 
ΓΒο. 48, ἄς. ἴῃ Ῥσοῃ,. 274 ἴπΠε Μ595.: σῖνε πέδοι. 

433. ὡπλισμένη : ὈοΪ]ά 1586 ΠΕΓα [Πς ρατί. 15 (γα ηϑίεσγεά ἔγτοπ {Π6 
71.721: ἴο τ{Π6 Ζογοῖ : 50 παῦσὲς ἐχοζέσσα τ1αρδίζο, ΑΘη. 6. - 

435. “Αφραϊηϑδί 580 ἤἥξσοβ ἃ ΨΑΥΠΟΥ 56η6 ------ ἍΝ Ο 58}8}] τηξεῖ: 
Βῖπ ὃ ̓ Τγαπηδίϊς Ὀσεαὶς οὗ (Π6 βεηΐθηςεα. 

436. Μ τεαάβ κομπάσαντα, ψΜΏΪΟἢ {ΠΕγα 15 ποὺ Ὡδϑά ἴο δ] ίεῦ, 5 ἴἴ 
ΤΕίε 5 ἴο ἃ ρασχίϊσυ]αῦ Ὀοαβί: “ΠΟ 58}8}] αὐνναϊξ ππδτρ πίε οης {Παΐ 
Βδῖίῃ υἱζεγεα τῆς Ὀοαϑβί δ᾽ [1Π{, " α͵7ζε7 Ὀοδβίηρ, 1. 6. τη μῃ6 ψουά 
58οὶς (Π6 οἰΐγ, ὅζα., 428]. Μοϑβί εἀά. δηὰ Μ955. σῖνε κομπάζοντα, 4150 
τεαα Ὀγ ἃ ἰαΐβ σούγεοίοσ οὗ Μ. 

437. Μ55. (ἀπά 5ς.}0].) τεδά καὶ τῴδε κέρδει κέρδος ἄλλο γίγνεται 
γνΠΙΟἢ Πδ5 βίνεῃ σἶβε ἴο νδυίοιιβ βίσαϊηδα ᾿ηςευρσείαίοηβ. [ἢ βουπηά, 1 
σου]ά ΟὨΪΥ τηδδῃ, “ Αραϊηϑί [Π15 δἀνδηίΐασε ἴοο [οἵ {πΠ6 Ἔεπευ, [Πδΐ 
Καρδηβδιιβ᾽ [ἢτγθαΐβ [ΕΥΤΠ 1.5] Δηοῖ Πεσ δἀναηΐαρε 15 Τουηα᾽ [[0Γ 8, 
1ῃδΐ [ῃς ἰἢτεαΐβ 8.6 προ δηαὰ 01} θα ραηῖ5 64}. Βαυΐ {6 βεῆβε 
5 σίνβῃ [8ῚΓ τοῖα ΟἸΕαΙΪ δηᾶ ἔοσοι Ὁ] Ὁ τεβάϊησ (ἢ ΚοΟΚ, 
Ἡεϊμηβοείῃ, Ῥαῖευ, δηὰ Δ εοκ εἰ ἢ) κόμπῳ, ὙΠΕῈ σοηξιδίοη 15 ποῖ 
ἀϊῆευμ, Ὀεϊησ ἀπε ἴο “ δηἰοιραίίοη ᾿ οὗ κέρδος. ἘΕΟΚΙΕ5 ἤθη ϑᾶγ5 
ἴη εβεοιί, “ΤῊϊΒ θοδϑβί 15 8ἃ5 σοοά ουΓ Οὔΐζ 5146 ἃ5 ἴῃε κόμπος (391) οὗ 
Ὑγάειιϑ᾽ διτηοῦτ. 

438. τοι, {πΠ6 ιι5.14] Ράτιῖο]6 ἴῃ 11η65 οὗ ἃ σοῖς οἵ Ρσόνογθίαὶ 
σΒαγδοίεσ, 6. Ρ. δράσαντι γάρ τοι καὶ παθεῖν ΨΌΡΝΝΙ ΕΥ. 268: «4]50 
Αν. 922, ΙΟΟΙ, 1014, ἄς. 

441. “ Δηά δ γίηρ ἃ τδῆῖϊ ἰοησαθ ΙΓ ναί {ΠῚ Ὸ ΠῚ ΡΉ, Π6 ἃ πιοῦίαὶ] 
Βυσ]5 ΠΡ ἴο Πεανβῃ Ὀοϊβδίεσγοιιβ δηα βϑυγε]ηρ νογάβ ἀρδίηβὶ Ζευϑ: 
ἀπογυμνάζω, “ ἴο ἐχεγοῖΐδα ἰο {Π6 {111 ἃ ΡοΪὰ ψοσά. 

443. ὙΒε δά]. γεγωνός [[ογπηεα Βοπημενμαΐ {Πκε ἀγωγός] 15 ἑοαπά ἴῃ 
Ἡδβυςῇ., δηά τῃς σοτγεοϊίίοη οὔθ πηθϑηϊηρΡ 1655 Μ5. γεγωνᾷ 15 σεγίδίῃ. 

446. ΤΗῖϑ 1|η6 ἢὰ5 θβθῆ 4116 ὨΘΘΑΙ65ΒΙΥ βυβρεοίεα : Π6 τείευβ ἴὸ 
Καρδηδιιβ᾽ θοδϑβί (431), δῃ ἃ 5αυϑ8 νυ] 5 ΏΡ]6 1 ἸΤΟΩῺΥ {Παῖ {Π6 πη 461: 
ῬοΙ᾿ (νΒῖοΒ Καραμεὺς. Βαὰ ςοπιραῖεα ἴο {π6.΄ ποοῃ-ἄδν Πααΐ᾽) νγἃ5 
ἐὭονψΊ56 [κ᾿ (Πεζείο. 
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447. ἐπ᾽ αὐτῷ, “ραϊηβέ ἴτη ̓  85 ἔγεαθθηίΥ : ἐπ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ, Αρσ. 
61,363; ἐπ ̓ ἀνδρί, (Πο. 627, 999, ἄς. 866 ῃοΐβ οῇ 403. στόμαργοςξ, 
“Ῥγασρατγί, 15 Καρδῃρυ8. 

448. αἴθων λῆμα, “ ἤετγ ἴῃ 5ρ|τ|{. 
Πολυφόντου͵ βία: 115 ΕΡΙς Ρειρηγαβὶβ ἔογ “τῆς τσ μ εν ῬοΪγ- 

Ῥῃοηΐαϑ᾽ 15 νΕΙῪ σοΠΠΊΟἢ ἴῃ 1815 ΡΙΔΑΥ : 566 569, 571, 577, 620, 641. 
449--5ο. φερέγγυον φρούρημα, ́  ἐγαϑῖγ συατα ̓ : [ῃ6 58 οἵ {Π6 νεῦθδ] 

πουπῃ (ΠΟ ΡῊ ἔτοιη ᾿πίζαηβ. νεγὉ) Ρεϊηρ ἃ ροαίϊς ἰάϊοηυ : 50 μείλεγμα, 
ΑΚ. 1439; ̓  κήδευμα, Θ0ΡΗ. Ο. Τ. 85; δούλευμα, Απίϊρ. 756; λάλημα, 
ἴδ. 420 οἰκούρημα, Ευγ. ΟΥ. 928. 

προστατηρίας,, . . θεῶν, “ Ὁγ ανοῦτ οἔ Αὐτθηη!5 ἢ15 ργοίεοίγεβϑ, δηά 
ΜΙ ΠΕΙΡ οἵ 1ῃ8 οἴμαῦ 8οά5.᾽ εὐνοίαισι, 2ἐεγαῖ, ῖ5. δῇ ἘΡΙς τ56, 
ἀϊδρείῃσι νόοιο, ἧς ὑπεροπλιῃσι, ἧ ἧσιν ἀτασθαλίῃσιν, δια. : 566 351. ΤΠςε 
50Π0]. 5880ὺ5 Ῥοϊυρῃοηΐεβ ννὰβ ῥγιεϑδὲ οὗ Ασίδθχηϊβ, δῃὰ ὙΠΈΡῈ5 νγὰ5 
ΒΡΕΘΟΙΑΠΥ ὑἀπάᾶθγ ΠΕῚ ρτοίεοζίοη. 

, ϑοπὴθ Ιαϊα Μ53. ἢανα 186 οπά οἵ {15 1ἰπ6 σοτγεοίεα ᾿πίο σύν 
ἄλλων θεῶν, “ἀῃὰ ΠΠΚοννῖ56 (σύν Δἄνετθ.) οὗ 1η6 οἴπεῦ σοάϑβ,᾽ ψῃῖ ἢ 

υδοῤος ἃ τίου Βηηοοῖ Ποῦ σοηβίτασίίοη. Βαΐ (Π6 νατϊαίοι οὗ Ρῆγαϑβε 
ἴῃ 1Π6 τϑδάϊηρ βρίνε ἀῦονα 15 ποῖ 1016 [Π6 βαρ οὗ ρΡοείτυ : 80 [ζ 15 
ῬΕΎΒδρ5 Ὀείίζου τεϊαϊηβα, ἐμουρ 10 15 σοσίδιη]ν {τὰ6 τΠδΐ 1 ΑΙ βοῆυ 5 
ψτοίθ σύν τ᾽ ἄλλων δεῶν; [86 σἤδησεϑ δῖα ἰῃαΐ ἴῃ οὐὔὐὔ Μ9595. 1ἃ ψου]Ἱά 
Βαανα Ὀξβεη αἰίεγεα ἴο {ῃ6 ἀδῖῖνε. ὍΤῆδ 5.00]. Ἔεχρ δίηβ 1ἴ 85 . . . τῆς 
᾿Αρτέμιδος καὶ τῶν ἄλλων... θεῶν: Ὀμπΐ {Π15 15 1 ΕἰἴΠου. σαβα {π6 
56η56, Δη4 15 ᾿ΠΟΟΠΟΙΠ5ῖνῈ 85 ἴο ἴΠῸ τεδαϊηρ. 

[οϊνφλογιίες οοσς οτεί.} 

454-6. πωλικῶν θ᾽ ἑδωλίων {μ᾽} ὑπερκόπῳ δορί ποτ᾽ ἐκλαπάξαι, " Δηά 
[τῸΠ} Οἵ πηδί θη Πα θΕΥ5 ΜΙ ΠΟΙ ΙΘΙΙΏΡ 5ΡΘ ΔΓ ασῖνα τ15 νἸΟΙ ΘΠ ΠΥ 
ἐοτίῃ.᾽ ἐκλαπάζω, νατϊαηΐ οὗ {Π6 ταραϊασγ ΕΡὶς ννοσγὰ ἐξαλαπάζω ἴογ 
“ βδοϊκιηρ ᾽ ὦ εΐψ, 15 Πού υϑεᾶ ὈῪ ἃ ποῖ υπηδίασγαὶ Ἔχίβηβίοῃ ψ] ἢ [ῃ 6 
5201} οὐ εαῤίέσψες ἃ5 ἴῃ ορ]εςί, 1 δἀορὶ Ηδιμηδηη᾽ 5 ἰηβεγίίοη οὗ μ᾽: 

[6 ΡὮΓ͵ΑΒ6 15 ἴοο ΠΑΥΘἢ τ Ποαὲ [{. 
457. ΤῊΙΪΒ ᾿ηδ 15 ΡΥ ΌΙΥ δὴ δααϊίοη ; ἐΠπουρ ἢ, 85 1 15 Κπονγῃ ἴο 

τε 55}0]., 11 15 δὴ οἱ οὔθ. [{ ννὰβ δἀάβα Ὀγν ἃ οὐζϊς ψῃο αἰά ποῖ 
Ῥεσςεῖνα {πΠαΐ λέξω 15 [Π6 αἰγεοῖ δβννεσ ἴο Π|π6 452, {πε ἰηϊοσνθηϊηρ 
80ηρ Βανίηρ Π115]16 ἃ Πΐπ. ΤῊ ]ἴη6 15 ἀπθῖοιυβ (1) 85 θεϊηρ ἰηΐο]ου- 
ΔΌΪΥ γε α, (2) ἃ5 πανίηρ ὯῸ σδδβυζα, (3) πρὸς πύλαις, σοηδίχασί ἢ 
ανκνατά,. Ὅὴδ σαδϑιγα 15 Οσσα ΒΟ Δ ΠΥ ἀρβδεηΐ ἢ ΑἝβοθυ]5᾽ 265 
(Ρεγβ. 251, 469, Επιῃ. 26, ἅς.) : Ὀὰπΐ οἴζεη ἔου [Π6 βακὲε οὗ πηείγιοδὶ 
εἴεςϊ, 45 Ῥτστοηι. 6 ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις ; ῬΙΟΙΏ. 113 
ὑπαιθρίοις δεσμοῖς πεπασσαλευμένος. 

46ο. προσβαλεῖν λόχον, “ ἴο ὈΠΠΡ ἂρ Πῖ5 οτοα." 
461. ἐν ἀμπυκτῆρσιν ἐμβριμωμένας, ᾿ {τετεηρ ἴῃ {πο ῖγ μοδα- Ῥαηάς.᾽ 

ἐμβριμωμένας 15. Ὁ5ΌΔΙΥ ἰταηϑιαίςα ἡ βῃοσίησ, ΒΙσἢ ἰτ ΤΉΔΥ νΕΓΙΥ͂ 
ΜΕ] τηδδῇ ὙΏΘη ἈΡΡΙΠΕά ἴο ΠΟΥΙ͂Β65 : {Π6 τοοῖ- ΘΔ η]ην ΒΕ ΘΙῺ5 ἴ0 Ὀ6 
ἐΔΏΒΕΙ, ΟΥ̓ “Δ ΔΗΡΤΥ ΠΟΙ56.᾽ ΤΠ6 511|Ρ|6 νετὺ βριμήσαιο ἴῃ Ατ. Εᾳ. 
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855 566 1η5 ἴ0 ΠΊΘΔἢ ἡ τον (ϑυϊᾶαδ, βριμήσαιο ὀργισθείης" βριμάζων" 
τῇ τοὺ λέοντος χρώμενος φωνῇ). 

462. πρὸς πύλαις πεπτωκέναι, “ [0 Τι5ἢ ὩΡΟῚ {Π6 σαΐοβ᾽ : {πΠπ ρετί. 
πεπτωκέναι 15 ΠΕ͵Ε νἱν], “ἴο ὅσ αΖ (ῃ6 σαΐββ, δ5 νὰ τηϊρῃϊξ βᾶὺ. ὍΤῇα 
ἀαί. πύλαις, ΠΕΓΕ ρΥοθα ψουἹα Πᾶνα δος., ἴ5 γθ αν ΕΡίς ἀβᾶρσο, Κα 
βαλλόμενος ποτὶ γαίῃ, ἄς. 866 ποῖΐθ Οἢ 403. 

463. φυμοί τα “του! -Ῥαη 5 Πεϊθα ν ἢ ΒΟΙΠονν ον] πἄοτβ (αὐλοῦ), 
Οὐ ἴΠ6 ΠοϑίΓ5 ΔΡΡΑΙΈΠΕΥ, Τῆτουσῃ ψϊοῆ ἴπ6 Ποῖβαβ᾽ Ὀσεαίῃ 
νν 5016 α : Εταρ. 330 φιμοῖσιν αὐλωτοῖσιν. 

ΤΗ6 ΜΘ595. τεδάϊηρ 15. βάρβαρον τρόπον, “ἴῃ βαναρξ ζαϑῃϊοη, {Π6 
Βίγδηρα δηά σἹοῇ ἱγαρρίησβ οὗ Βοῖβεβ θείηρ κα Αϑίαϊίὶοβι ὙΤῃῈ 
50}Π0]. Πονγανεὺ Πδ5 ἀπηνῆ ἦχον, “8 ΠΥ Ὡοΐ56,᾽ Ώθησα ϑοῃΖ σοη- 
7εεΐατε5 βρόμον ἔοΥ τρόπον, ΜΨΏΙΟΝ πλθσ ἢ ̓πρτονοϑ {ΠῸ 11Π6, Ἐβρθοῖα!] 
85 γγὙὲ Πᾶνε τρόπον ἀσαῖῃ ἴνγο 1Π65 ΓΓΓΠῈΓ οἡ. (Ῥτδη᾽ 5 νόμον, “5Ξἰγαίῃ, 
5 ἜΝ ψοσίῃ σοῃβιάοσίηνσ, ἐμουσῃ βρόμον 15 ὨρΑΙΕΥ 16 Μϑ8. δηά 
Ῥείίεσ. 

465. ἐσχημάτισται, “15 δἀογηθδά,᾽ 1. 6. ΜΠ ἃ ἄδνῖςο, ἃ Βεϊίεσ δηᾶ 
ΤΊ ΠΘΓ ψογὰ ἐμδη ΚΝ εἰ} ̓5 σοπ)δοΐατα σεσημάτισται, νΥ 1 ἢ 15 ἸΠΚΉΟΨΏ 
ἴο οἰαβϑίσαὶ νυϊῖεῖβ. Μ Πδβ5 εἰσημάτισται ΜΈΏΪΟὮ 4 ἰαΐεῖ Βαῃά Πᾶ5 
σοτγεοίεά. 

466. προσαμβάσεις : δες. οὗἉ γ70Ζ2ο71 αἱογιρ,, ΠΠ|κ6 ὁδὸν πορεύεσθαι, ὅτε. 
παμβ- ἴοΥ -αναβ-, ἘΡΙς ΞγΏςΟρα, σομητηοη ΜΙ [ἢϊ5 ργεροϑβιξοη ἴῃ 
Ὑταρϑαν : ςΐ, ἐπαντέλλω, ἀμπέμπω, ἐπαμβατήρ, ἀνδαίω, ὅτε. 

468. χοὗῦτος, “Πα ἴοο,᾽ πκὸ Καραηξιβ. 
ξυλλαβαί, “Ῥαηάϑ᾽ οὗ Ιεἰετ5 : (Πῃ6 ψοτγὰά Πδ5 ποΐ γεῖ δοαυϊγεά 115 

ἰδοῃηΐσαὶ πηθδηϊηρ᾽ ἡ 501146.᾽ 
471. ἀπείργειν ψ ΙΓ φερέγγυον (306), “ {τιν ἴο ννατὰ οδ᾽ 
472. σὺν τύχῃ δέ τῳ, “ἀηα ν᾽] Ροοά παρ᾽: 1.6. 6 15 με τρις 

τῇδ, 84 ν}}}} νη. ἘΣ εοκΙῈ5. σοηίηπ65, “566, 6 ἰ5 5βεηΐ Του ν τ ἢ 
Ὧ15 θοαϑβί ἴῃ ἢ15 βίτοησ ἢδηᾶϑβ,᾽ 1. 6. ποῖ οἡ ἢΪ5 5Π1614. 
Μ τεδάβ πέπεμπτ᾽ οὐ κόμπον, ἀῃ!ᾷ τῃ6 οἰεΥ Μ55. δἷϑο τεδᾶ οὐ, 

ΨΥ] νά οι 5 σΟΥΓΙΡΙΓΟΩ5 οὗ πέπεμπτ᾽. Βυΐ, 45 Ετίαιγαξ ροϊηϊεά ουΐ, 
1ῃ6 οὐ 15 ἄπ ἴο ἃ πηϊδυπαογβίδ ]ηρ οὗ (Π6 Ρῆγαβα,  Ὠ]Οἢ 15 ἴα Υ ΠΟΥ 
85 ἅθονε δχρὶαἰηθδά ; δηά {Πς ἱπηρΟβϑίθ]Ὲ εἰ] ϑίοη οὗ -αὶ 15 1πι5 σοί 
τὰ οὗ, ϑοπὴδ τεαά ᾿πέπεμπτ᾽ (ΡΙὰΡ.) : Ὀπὶ [6 ἴδηβ6 νν}}} ποῖ βαϊί, 

474. Τῆς τηδῇ 15 ἃ ἔογετηοβδὲ σμαπηρίοῃ, θείη οὴς οὗ {πε ἡδίϊνε 
Ταςς οὗ σπαρτοί : 566 412. 

477. τροφεῖα : 1|. “τῆς ρῥτίσς οὗ ηυτίατα,᾽ ἐπε ἀθθὲ ψΒῖςἢ ἴῃς σΟΠ]]ά 
ον εὰ ἴο ἢΪ5 Ραγεηΐβ, δῃα {ῃ15 “δον ᾿ ΨΔΥΤΙΟΥ ἐΠοσεΐοσα ἕο ἢΪ5 ΠΟ  ΠῈΥ 
“βατίῃ.᾿ “Βυΐ ΕἰΓΠ6Υ Π6 5411 ἀϊβ, δῃηᾶ ῥρδὺ ἴΠ6 5οῃ᾽β ἀεί ἴο ἢ15 
δίϊνε δατίῃ. 

478. “ΟΥ̓ 5841] ἀδϑβίγου ἔνγο νγατστίοῦβ δηα {Πς ξοτίγεβϑϑ οἡ {Π6 5}16]4, 
Δα ἀδοὶς Π15 ἔδί μευ 5 ποιβα ψ] ἢ 1Π6 5Ρ0115.. ὙΠῸ “ἴνο τηθη ̓  δ4΄6 
ΕτεξοκΙοβ, δηά τῃ6 ραϊηΐϊεα ὙΑΕΎΊΟΥ, 85 {86 βοῇ]. ἜχρὶαῖηβΒ. ὙΠ6 
ΟΥ̓ ΔΤΥ ρτοβα Αἰς ψουἹᾶ τεααίγε τὸ ἐπ᾽ ἀσπίδος : Ὀὰΐ ΑΘΒΟγ]ὰ5 
ται θητν δἀορίβ ἴῃς Ἐρὶς ἔδϑῃϊοη οὗ οὔ! τῆσ [Π6 ἀτίῖο]θ. 850 Αρ. 
59 παραβᾶσιν ἴοΥ τοῖς παραβᾶσιν ; : 706 τὸ νυμφύτιμον μέλος τίοντας 
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ἴου τοὺς τὸ νυμφότιμον μέλος τίοντας: 10. 324 τῶν ἁλόντων καὶ κρατη- 
σάντων ἴοΥ τῶν κρατησάντων, ἄς. 866 420. 

[ΠΠφραγεῖές ροός οἸΖ.} 

48ο. “Νον Ὀοαβὶ οὗ δηοίποσ, βέϊης τὴς ποί (ἢγ ψογάβ.᾽ ὙΠ ἃ 
βοσζί οὗ Ἔεχυϊδηΐ ραν] η 655, μ6 ἰΓααΐβ [Π6 ΠΊΘΒΒΘΏΡΈΙ 5 ταροσί οὗ 1ῃ8 
ΘηΘΩΥ, δηα 5 οὐ ῥτοιηρί τα]οϊποῖβ, ἃ5 1 ἴΠεσα εσα ἃ Κιηάᾶ οἵ 
τηδῖοῃ Ῥείη {π6 ἱνο. [Τῆς Μ55. λέγων τηϊρῃξ 5ίδῃηά : Ρυϊΐ 
Μδ]οΚοηδοίθ᾽ λόγων 15 ΤΟΙ ἔογοΙ 16 δηα ἡδίαυγαὶ, δηα 15 βῃρροσγίεα 
ὈῪ 5ςΠ0]., τῶν ἀλαζονειῶν.] 

481. ΤῊϊβ πη6 ἀοε5 ποῖ σοϊτεϑροηά ἴῃ Μ ἢ 521, ἐπΠουΡ {ποτα 
15. Ὧ0 ΟὈΒΟΙΓΙΓΥ ΟΥ̓ΒΟΙΙΟΙ5 ΠΟΥΤΌΙΡΓΟΙ ἴῃ ΕἸΓΠΕΓ. - ΘΟΠΊΘ ΘΠΘ Πα Οη6, 
5ΟΠ16 [Π6 ΟἸΠοΓ, βοὴβ Ὀοΐῃ : ποῆθ σοηνὶποίηρσ]ν. 1 δαορί τῷδε (τεδά 
ὈΥ ἃ ἰαῖΐε Μ3.) ἴοσ. δὴ τάδε Πεῖε ; δῃηά ἰὴ 521 1 αν ἴδίκβη Κορογ- 
16}1ο᾽5 σοπ͵δοίατε δή δίζεσ πέποιθα. “1 ὈΓΑῪ ἴοσ Ηἰπὶ ἰο Πηά ρῥτοβ- 
Ρεγῖν, ἴοι σΠμαπρίοη οὗ τὴν Βοπηα: Ὀαΐ [ΟΥ̓ ΠῚΥ ἴοαϑ, ἀἰβαϑβίεσ "ἢ 

483. βάζουσιν, τεσ δ᾽, ΕΡὶς νοτζά ἔῸΓ “ βρεακ, “αἰίετι.᾿ πεπνυμένα 
βάζειν, εὖ βάζειν, ἀνεμώλια βάζειν, ἄρτια βάζειν, ὅτε. 

485. νεμέτωρ, 4 5.1: ἀυγατάετ, 1.6. [ες Ἰυάσε δηὰ ριῃῖβμογ: οἔ, νέμεσις. 
ἐπίδοι, “ΙΟΟΚ οη,᾽ 1. 6. ὁ ν βι᾽ ΜΠ ΡυΙβῃτηθηΐ. 

486. 5ς5Π0]. ἴ4Κ65 1ξ ἴο πιβδῃ “1ῃς ῃεχί Βαῖε (ἰο Νεἰϑβίδὶ), 186 σαΐα 
οἵ Οηκα Αἰμπεηδ᾽: θα 1ξ 15 β ΠΊρΡΙοσ ἴο ἰακε ἴὌγκας 8εῃ. ΔέτεΥ γείτονας, 
“[ἢς σαίε οἷοβε ἴο ((ῃ6 βῃσίης οὔ) Οὔκα Αἰπεηδ, νὴ γψὰ5 751 
ουίϑ! 48 1Π6 νν8}} (ἀγχίπτολις, 501) ἀηὰ 8ᾶν8 115 Π8ΔΠ16 ἴο (ῃ6 πύλαι 
᾽οΟγκαῖαι. Νοῖϊςε (ῃ6 Ποτῖς ἔοστηβ ἴὌγκας ᾿Αθάνας. 

Οηζα, ἃ ὙΠΕΡ ροάάεβϑϑ ἰἀθητῆεα ἢ ῬΑ411845, 5εῈ τό4. Τα 
500]. 85 ἃ βίοι {παΐ Καάπιοβ νγὰβ βεηΐ ὈῪ ἢ15 ἔαίπεσ Αρεηοσ {Π6 
Ῥῃορδηϊοίδη ἰοὺ βεδσοῃ ἴογ Εὐτορα, δηᾶ ποῖ βηάϊηρ ΠΕ ψγεπί τὸ 

ΒΘ ΕΙΡΗΪ ἴο αϑὶς ψῇεσε 6 βῃοιυὰ βεί]θ. ὍΤΠα ροά [ο]4 Ηἰϊπὶ ἴο ἔο]]ονν 
ψ ηαὶ ἢ ϑῃουϊὰ ἢηὰά ψῇεη πα ψμεηΐ ουῦ; Πα ἐουπᾶ ἃ οοὺνν δῃά 
[ο]οννεα Βεσ ἴο ΤΠΕΡ65, ὑΠεΥῈ 516 [611] ἄονῆ. Καδάμπιηοβ οἥεγεᾶ {ῃς 
(ΟΥ̓́ ἴο ΑἸΒεπᾶ, ὄν ζω Ἐργίξαγ “216 οΥ Οἤμζα. 

487. παρίσταται, “(4Κ65 ἢἰ5 ρΡοβῖ, [ῃ6 νεῖ Ὀεΐηρ οἴδη υδεά οὗ 
“ βίδηάιηρ Ὀαβιάς ἴο ἀεέξηά. 

488. Ὑππομέδοντος, ν᾽] Ξεσοηά 571}. Ἰοηρ »167γ1 ργαζ. 50 ξϊμμδένν, 
παῖος, 547; φαιοχίτωνες, (ο. ΙΟ40 ; ̓ Αλφὲσιβοίαν, 5ΟΡΗ. Εταρ. 78. 

ΕΝ ἴ- Ἰίσεποα ἴθ ΠΊΟΓΘ ΘΔ 51}Υ δεςερίθα θεοδαβε ἴῃ ΕΡΐς ἃ 5ῃογί νονψεὶ 
15 [τα  ΘΠΕΙΥ ἰεηριμεηςάς Ὀείοτο ἃ Ἰαυ!ᾷ, 5βρίταπί, οὐ ἀϑρίγαΐε, 6. δ. 
Δία  λίσαι, ἐ ἐντ μεγάροισι, ἐπὶ ῥηγμῖνι, αἰόλος ὅφις. Αςοοταϊηρσ]ν ΡΟΓΒΟΙ 5 
μέγ᾽ Ἱππομέδοντος σχῆμα 15 αυϊΐα ὨΘΕά]655. “ ΤῊΘ ἔοσπὴ Δηα τη ΐρ ΠΥ 
του] οὗ ΗΙ]ρροπηθάοῃ,᾽ ἃ ΡΕΙΡΏγαβίβ πκὸ τ[μ6 Ἐρίς βίη Ἡρακληείη. 
σχῆμα τείετα ἴο Ὀαδυΐυ, δηὰᾶ μέγας τύπος ἴο 5126, 85 {Π6 5} βῃο]αβι 
58}: ἃ ἔστ ΠΕ ΥΓ οΟὈ]οίίοη ἴο Ῥογβοηἶβ εὐηεηἀδίϊοῃ. 

489. ἅλω δὲ πολλήν, “1π6 νψῖάς τἱησ,᾽ ΡΙοίατεβααα ψογά ἔου [ῃ6 οὐ 
οὗ 15 βῃϊεἸ 4. πολλή υϑεἀ 85 ἴῃ πολλὰ κέλευθος, “ἃ 46 5ρᾶςα ἴο 
ἰτάνευβα,᾿ 5Ο0Ρῃ. Ο. Ὁ. τ62. Τῇῆε νοτά (ουσ " Παϊο᾽) 15 ἴῃ6 βϑτηβ 8ἃ5 
τὴ6 Ερὶς ἀλωή, δῃᾶ ἰ5 ᾿ιϑεα ὈΥ Χοπορμοη ἴῃ ἴπ6 58Π|86 5658 
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ὁ“ ἘΠγ ϑῃϊηρ-βοοῦ᾽ : ὈΥ ἰαΐου  υ [6 Ὑ5 85 “ἃ σοΙ]οα 5ηδῖκα ᾽ ΟΥ̓ “ἃ Παῖο᾽: 
411 σοτηϊηρ ἔγοπι [Π6 νΑΡΊΙΕΓ 56η568 "ἡ τίηρ. ὍΠΕ 500], 15 ΟἸδα Ύ το 
ἴῃ βαυίηρ [ἢδί “δ ]Ὸ 15 {πε οἱ δϑί βεη86. 

490. δινήσαντος, “85 Πα ψ ΕΙΠΕ ἴΕ᾿: σοη. Θἰ ΠΟΥ δὐίου [Π 6 ΠΟΌΠ5, ΟΥ̓ 
Ῥείίεσ 0501. ΟἸΠ 6.5 1655 νγῈ}} ταἶκα 11 Ἰη γ8 5. 

492. ὥπασεν, “ Δἀ 464, 1. 6. ᾿ Α5ῃϊοηδα ἀροῃ 11. (Ερὶς νοτγά.) : 
493. Τυφῶνα. ΑΘΒΟΠ)}.5 ι1565 ὈΟΐΉ {Π6 ἔοτγτη5 Τυφώς (σεη. -ὠ) αηᾶ 

Τυφῶν (φεη. -ὥνος). Ηδ 15 ἃ ρΡἸδηΐ, 'ῃ Ερὶς Τυρδθοειιϑ, βοὴ οὗ Τατγίατοβ 
δῃηὰ Οδία (Η65. ΤΗ. 821), ἃ ἢτε-ϑρι Πρ πηοηβίοσ ἢ τοὺ Πεδάς 
ΨΏΟ ἢρῃίβ Ζεαβ, {Π] (η6 Ἰαϊίεσ ἢ ΠΡΒΙηϊηρ δηα {Ππη 6. 5]ὰγ5 
Ηἰπὴ δῃηᾶ ἢυτ115 τὰ ᾿ηΐο Ταγΐασοβ. [ἢ Ἡιηεσ 1]. 2. 783 Ζεαιιβ “1Δ5Πη65 
16 δαυίῃ [Πδΐ 1165 ου ΤΥΡρβοβδιι5, ἢ Αὐϊηγα. ΒοΙἢ βίοσίεβ ἀύξ οἰ θαυ 
νοϊσδηϊς τηγ(8. 

494. αἰόλην πυρὸς κάσιν, {πε ἢΙοΚοτΙη σ᾽ 5᾽βίεσ οὗ ἥτε, ἱπχαρτηδίϊνα 
Δα ΤΠαγδοίοσιϑίς Ἐχρυθβϑϑίοη, ΠΕ δηα 1655 δοσαηίσὶς ἰπδη ἰἢ6 
ΒΙΠῚ11ΔΤ κάσις πηλοῦ ξύνουρος διψία κόνις, Α΄. 494. 866 ποία ΟὨ 351. 

495-6. “Απᾶ {Π6 οἰγοϊησ ρῥ]αία οὗ [Π6 πο] -οδηΐγεα οὐ 15 τπδάς 
αϑὶ ἴο οἱ] ηρ 5ηαῖζεβ,, {Π6 περίδρομον κύτος κοιλογάστορος κύκλου 
Ῥείηρ βἰ ΠΊΡΙΥ ἃ {π]1-τηουτ δ ἀπὰ εβξοϊΐνε ρῆγαβα ΤῸ {π6 5014 
Ῥυϊσίηρ 581614 1156 1: {Π6 πη ἀ16 ἈΡΡδυθ ΠΥ ννὰβ συγουρῃς ᾿ηἴο 16 
ΤΥυρδοη-Πεδά, δηᾶ {Π6 τίη μα ὀρθῇ ψγΟΥ οὗ βῆ καβ ἴο σεργεβθηΐ 
Ὧϊ5 Πδῖτ, 

προσεδαφίζω (ἔτοτα ἔδαφος, “ Ῥαδεπηεηΐ,᾽ “του ᾽) 566 Π|5 ἴο πηθδῆ 
“15 [αϑίεπεά δ5 ἃ θαβειηδηΐ το. 

ΤὨἼδ κύτος Μ1} μὲ 1ῃΠ6 ψῇῃοὶα ουΐϑιάς οὗ {Π6 5}1614, 1561} πο ἀουθέ 
5ΠΡ ΠΥ συτνεά, ψ ΙΓ [Π6 βρεςοῖδὶ θα]σα ἴῃ {Π6 σεηίγα. 

497. αὐτὸς δ᾽ : ΗΙΡρΡοτηδάοῃ. : 
498. βακχᾷ πρὸς ἀλκήν, ἔτανε5 ἕυτίοιι5 ἔοσ δι ]6.᾽ ἀλκή, ταρΌ ΑΓ 

Ηοτηοτῖς ψοχά ἔοῦ {Π6 “τηϊρῆτ᾽ οὗ Ὀδί16. 
Θυιάς [θύ-ω, “ταρε ᾽], “4 Τηγίδά,, Π|. “ἃ δυγίουιιθ ὑγο Δ },᾽ δἰνναν5 

ιι564 οὗ ΒΑσομδηδὶ5. Τὴ Μ9595. τεδᾶ φόβον βλέπων, “Ἰοοκίηρ' ἰοσσοσ,᾿ 
1. 6. ἐν 1 τουτΊ]6 ρ]αησα,᾿ νΒ] ἢ {Π6͵6 15 Ραμα Ρ5 πο δρβοϊυϊε περά 
ἴο ΔΙζεῦ ; (δηΐου μονγενεῦ τεδᾶβ φόνον, ἴο ἀνοϊὰ {Π6 τερεί το, 85 
φόβος τεσυγϑ ᾿ἰη6 δοο; δηᾶ οὐ [ῃ6 ψῇΟΙ]α {Π15 15 ὑσγείδσα!εα, 866 
Αθονςϑ, ποία οἡ 45, ΘΕ {6 οΥἹρΊη οὗ [Π15 σοηξαβίοη 15 σίνεῃ. 

5οο. “ ΕῸΓ ΔΙσεδάυν αἱ {πε σαΐεβ [πΠ6 νϑιηΐ οἵ [θΥΎΟσ 15 πεατά᾽ [ΠΠ. 
ΤΕΙΤΟΙ 5 θείηρ νδιυηῖςεα], 1. 6. της ἔος 15 θοδϑβίϊηρ πον Π6 Ψ}1}} 5οδᾶτα 
1ῃ6 ὙΒερδηβ. ατγίοιιβ ειπθηἀδίϊοηβ 816 ῬὈτοροβθά, θυΐϊ Ποη6 8ἃῖ6 
ποραρά, δηά 41] γαῖ βηΐθε]α {Π6 11πη6. 

5ο1. ἥτ᾽, Ερία ταὶ. “Ἴἢς οἰΐγ᾽5 πεῖρῇρουτ, μαγά ὈΥ {πε σαΐεϑβ.ἢ 
Αραδΐίῃ ἴθσα ἰ5 Ὡ0 πβεά ἴο δίίθσ, [η6 γτερειοη θεϊησ οα παΐυτσαὶ Κιηά. 

503. εἴρξει νεοσσῶν, “514}} ὈΔΙΓ ΠΪΠῚ 845 ἴτο ΠΟΙ ὈΤΟΟά 84 οὐαὶ 
5η8 Κα, 1ῃῆ6 ρσοάάξθεθ5 Ῥείῃρ σοηςεϊνεα, δἴεσ {Π6 ροεῖ᾽β ΔΡΤΌΡΕΥ 
᾿πλαρ  δίϊνα ΤΠ] Δ ΠΏ ΘΓ, ἃ5 ἃ ΠΠΟΙΠΘΙ Θαρσὶς ἀδίεηϊπρ ΠΟΥ γουησ. ὙὍΤΠ6 
ἰπηᾶρα οὗ {Π6 βίγυρρία θαΐννεεη ἃ 5η8Κ6 δη4 δῇ 64516 15 ἃ ἔδνουσίίβ 
Οὔδ ἴῃ Ροείτυ ; 1]. 12. 201 ; 50Ρῇ. Απίϊρ. 115. Τῆς ψοτγά δύσχιμος 
Τηθ 85 “ ΟΥῸ6],᾽ “τουρἢ, “ νἱοΙοηΐς,᾽ ἦν 4,᾿ δηα 15 Δρρ θα ἴο τυΖ)εΐ, 
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Μοοίῖο, αεογίς αὐιὰ ηηοτεγιίαγδ, αὐ Πού το σπαζες : [ουτηουΐν ἀδγῖνβα 
Ττοτὰ χι- (χεῖμα, χιών), ΜΜΏΪΟΘΉ 5015 50Π16 Ρ΄αςθβ, θὰ: ηοΐ {Π15 ραββαᾶρα. 
ΜοΥδονοσ -χίμος ΔΡΡεδῖβ 8150 ἴῃ μελάγχιμος, ΜΜΏΙΟΩ σαηποΐῖ Ὀ6 σοη- 
προίεα ΨΊ χεῖμα. ; 

δου. κατ᾽ ἄνδρα τοῦτον, “ἴο τηδίοἢ (Π15 ἔοε᾽ : κατά 15 ΠΈΘ,ΆΠΥ “ αὐ 
Δα 15 οἴἴΐβη 564 οὗ ΘΠ Π1165 δοίην βοῇ οΟἴμαῦ ἴῃ Ὀαίι]ε, κατὰ Λακε- 
δαιμονίους ἐγένοντο, Χεη. ΗΕ]]. 4. 2. 18 ; ὠσαμένων τὸ κατὰ σφᾶς αὐτούς, 
ΤΒας. 6. 70. ͵ 

ποῦ. ἐξιστορῆσαι μοῖραν ἐν χρείᾳ τύχης, “ΙΒΗΪΩΡ ἴο ΕΔΓ 5 
ἄοοπι ἴῃ {Π6 ϑίτ655 οὗ ἑογίπηβ, ἃ γαῖπευ βίγαϊηθα ρῆταβα Ῥαΐ ἔοσο 16. 
ΤΠΕ χρεία τύχης 15 ἴ1ῃ6 ποδί οὗ [Π6 Ῥαίι16 Πετα Ἔνεσν τπδ ἴα ῖκα5 ΠΪ5 
σἤδηςα. 

507. σχέσιν, “τηληηεγἦ: 1.6. θοΙἢ ἘΠ ΕῚΓ ἔοττῃ δα {Πα ῖγ σοη!]0ῃ. 
κοῦ. “Απάὰ ψΜ 61} Ππαίῃ Ἡδγπηαβ Ὀσουρῆς {Πδῖὴ ἱορείμετ᾽ : ΗΓΠΊ65 

15 ἴῃς σοά οὗ κποκ (ς 4116 ἀ ἐριούνιος, “ τῃ6 τη πο ῃ-Ῥτοβίϊηρ,᾽ Ατ. δη. 
1144), αῃᾷ Πδῆςβ “8 βίγοϊιαε οὗ [ποκ᾽ ννὰβ δ] δα ἑρμαῖον. 

δορ. τῷ: Ερὶς 886 ἔοσ ᾧ, σοπηπηοη ἴῃ ΑΘΒΟΏΎ]ι5, 6. σ. Αρ. 526, 
642; ὙΠΕΡ. 385, 1070. Ἶ 

ἐχθρός Πᾶ5 115 Ταρ ΑΓ βρη βοδίίοη Πόσα οὗ ὁ ἃ ργίναίε ἴοα. 
510. πολεμίους θεούς, Ζειι5 ἀηα ΤΎΡΠΟΙ, δηοϊθηΐ ἔο65 ἔτομῃ {Π6 {ἰπ|6 

οὗ τ1Π6 υδῖτεὶ θεΐνεθη Ζειβ δηά {ΠῸ σ᾽ δηΐβ, 5686 ηοΐβ οἡ 493. 
513. σταδαῖος, “ ΠΓΠῚ,᾽ 1. 6. Οἡ Π15 ἰΠΤΟΏΘ. 
διὰ χερὸς βέλος φλέγων : [1ἰ. “Ὀυτηΐϊηρ Πἰ5 ἀατέ ἴῃ 15 Παηᾶ, δῇ 

εἤξεοιίνε νατϊδίϊοη ΤΟΥ “ ΠοΙάϊησ ἃ Ὀ]αζίηρ ἀατί. 
514. που οὗ Μ55. πεεὰ ποΐ Ὀ6 σμδηρεὰ (ἢ ΕἸΠΊϑΙου, Π1ηᾶ., 

Ἄν εςκι., ἄς.) ἴο του. 
515. “Θ0ςἢ ἴῃ {τα 15 [ῃ6 ἕανουσ οὗ {πΠῈ Ῥοννθύβ, 1.6. ἴο εἰσ 

5166, Ζειβ ἴο 5, Τυρῃοβ ἴο Πΐτη : δαιμόνων σονοηηρ Ὀοΐῃ (Πδι Κοά 
δηα {πε τηοηβίεσ. (Τυρθοη, ΤΥρμοβ, Τυρμοαι5, 411} οσσυγ ἴῃ ῥόδίβ5.) 
Α αἰβῆουϊν μὰ5 θεϑὴ πεεά]εβϑὶν πιδᾶθβ δου μέντοι,  ὨΙΓἢ 15 α5εα 

ἴῃ 115. οολ}γηιαΐἧ να 56 Ώ586, Ἔβρθο Δ ΠΥ σΟΠΠΊΟΣ ἴῃ ΒΌΟΠ 52427227214 7165 
Δἰζασ Ὡδγγαῖϊνα, 6.5. Αρ. 8δ6 τοιάδε μέντοι σκῆψις οὐ δόλον φέρει: 
50ΡΉ. Ο. (, 997 τοιαῦτα μέντοι καὐτὸς εἰσέβην κακά. 

518. Μ τεδάβ εἰκός γε πρᾶξιν, σογττεςίεα ὈῪ ἰαἴεσ Ππαηᾶ ἰο εἰκὸς δὲ 
πράξειν, νΥΏΪΟΗ ἸαΐοΓ Μ55. μανϑ, {π6 δέ πο ἀουδὲ Ρείϊηρ τἰρῃῖ. Βαυΐ 
1Π6 11Π6 ΠΊΔ 65 Ὡ0 56η56 ἴῃ {Π15 Ὀ]δοε: δηά {πῃ βἀϊΐοτβ. μανα ρεηδι- 
ΑἸ Εἰ ΠΟΥ γεαυσδηρϑα {Π6 1αϑῖ ἔουΓ 11Π65, ΟΥ̓ ΤηΑΥκεα {Π6Π} 5ρυτίοι5, 
ΟΥ Ὀοΐῃ. ΒτΌΠΟΚ, [Ο] νης ἔνο ἰαίεσ Μ9598., ᾿Ἰηνογίβ (6 ογάευ οὗ 
518-90. ΝΊΓ {Π15 γϑδυσγδηραπιθηΐ ([Ὁ] ον Ὀγ Π᾽ηάοτί δηᾶ οἱ μ6Υ5) 
ἴῃ6 56η56 15 ροοά, τεδάϊηρ {Π6 11η65 πρὸς τῶν... εἰ Ζεύς... εἰκὸς δὲ 
ον Ὑπερβίῳ τε... σωτὴρ .. .«: Δα [Π151 Βανα ΔοσοΓαἸὨΡῚΥ δἀορίοεά. 
Βυΐ Δηοίμου δἰζθγδαίίοη 15 σε υγεά, νὶΖ. ἰο τοαα πρᾶξαι κἄνδρας ἴοΥ 
πράξειν ἄνδρας : ἴοΥ (1) καί το ἢ ηρτόναβ {[Π6 56 η86 [45 Ζειβ 5 
ΒΙΓΟΩΡΈΓ [Π8η ΤΥρΠΟΘαΒ, ἡ ἴΕ 15 ΠΚΕΙΥ της 22162: ἴοο γῆ ἢρῃΐ 5ῃουϊά 
ἔατε ᾿κανν5ε ᾽], (2) εἰκός αἰνγανβ ἴδ ῖκεβ δοσίϑδέ οὔ ρτεϑθηΐ ᾿Ἰηῆῃ. δῃηᾶ 
ΠΘνΕΥ {Π6 ξυΐαγα : 566 ΘΟΡῇἢ. ΕἸ. 1ο26; Επτ. ΗἸΡΡ. 615, 1434; ΙΡἢ. 
Ἴδυγ, 903 : 50 4150 εἰκὸς δουλεῦσαι, ΤΠ πα. 1. 81, γνΏΘΓΕ 566 (]δββθη 5 
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ΤΟΙ] Θοἰοῦ οὗ ἰηϑίδησεβ. [1 πᾶνε {μεγαίογα τεδα πρᾶξαι, δΔηάᾶ αὐἀορίεά 
Ῥαινν᾿5 βυσσεϑίίοη κἄνδρας. [{ Πγιι5ὲ κω ῬΕε οοηΐαββθα {Πδῖ ἴῃς 
υηΐαὰς ψνοτὰ προσφίλεια, [ῃ68 ΡΏγΑ56 πρὸς λόγον τοῦ σήματος, Δῃὰ 
16 ἀἰβιβεηθβ5 οὗ 516-20, [ἤσουν 5ΟΠΊ6 5 ρί οἰοη οὐ {Π6 11η65. 

510. πρὸς λόγον ; ΥΑΙΠΕΥ 5{ΠΠ ΡΏγαβα ἔῸΓ “ἴῃ δοοογάδησα Ψ ΠΗ ἢ: 
1|, ἐ1η νίαν οὗ {ῃ6 τηδδηϊηρ οὗν 

[ὶἰνΖογόίος ροος ομζ. 

521. ἀντίτυπον, “ορροβεά, ἈΡΤΘΕ5. Ψ 1) ἄφιλον δέμας. ΤΠΘ Ιά6α 
οἔ 186 Μοτά 5 ΡΓΟΡΔΡΙΥ “ Βιτκίηρ Βαγὰ ἀραϊηβί, 85 ἴῃ Ἀμᾷρ, 134 
ἀντιτύπᾳ δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε. 

522. ἰχθονίου, ἴοΥ Τυρμοη κ {Π6 Τιίδηβ γγὰ8 ἃ ΘΠ ΠΟΙ ΡΟΨΟΥ, 
βΒρτγαησ οὐ οὗ [Π6 δατίῃ, 

523. Μ55. τεδᾶ δαίμοσιν ἀπ βροτοῖσί τε, [ἴῃς ἢγϑδί 5ρο!]ηρ {Π6 
5686 δΔη4 {ῃ6 5εοοῃάᾶ {ῃ6 (ἀοςσῃπλϊ4 6) τηθίσθ. Βσυποῖς τεβϑίογοα 
δαίμονος Δη4 βροτοῖς. ὝἼὕΠΘ6 5.80]. Π85 τὸν ἐχθρὸν Διὸς δαίμονα, 
βῃονίηρ παῖ ἢς σγεδά δαίμονος. 

525. κεφαλὰν ἰάψειν, “Ψ1Π οαϑὲ ανΑΥ 5 μεδά, Βοϊά ρῆγαβδ, δ5 οὗ 
ἃ ΤηΔὴ ΤΌΒΏΙΠΡ ΟἹ ἢΪ5 ἀΟΟΠ,. 

526. πέμπτον : ῬΑΙΓΠΘΠΟρδῖοβ. 866 547, δῃηά ποίβ οἡ 533. 
528. Διογενοῦς: “4Ἵ»ιῤ΄ζο7γι, 5οη οὗ ΖὌὝιβ δῃηᾶ Απίϊορα, νὰ Πϊ5 

ῬτοίΠοΥ Ζεῖμοβ, δἰίδοκεὰ ὙΠΕΡα5 δηά τοοῖς ἴἴ, αηα 5]θνν της Κίηρ. 
ΤΟΥ τΠ6η ἐογῆρά [ξ, ΑἸηρῃΐοη ἀσγανίηρ 1Π 6 βίοπεϑ τορϑίμοσ Ὀγ {Π6 
πγμδῖς οὗ Ηϊ5 ἴγτα (γηουΖ “1 »ηῤάξζογ ἰαῤῆαες σαγι6ηαο). Ηδ ἴῃ5 νγὰ5 
ςοηϑιἀογϑά ἃ βοτί οὗ βεοοῃά ἐουηάευ οὗ (Πς οἰΐγ. 

ο 529. αἰχμὴν ἣν ἔχει, “ὈΥ {Π6 5ρθαῦ ψῃ ἢ ἢ6 ΠΟΙ 5,᾽ [6 τεραϊατ 
ἃςΟ, αἴζεγ ὄμνυμι. 

530. σέβειν πεποιθώς, «Βο]4 ἴο τϑνεσα τ, δῇ πησβαδὶ Βὰξ ἕοσοῖθ]ς 
ΡὮγαβα, ποῖ τεααϊτηρ Θηθηἀδίίοη : [Π6 ἴῃ, ἰ5 υϑθὰ 85 {ΠΟῸΡῊ δἔζεσ 
τολμῶν. ῬΑΙαγ᾽5 σέβων πεποιθώς τ᾽ 15 αἱ ἢγδί 5σῃΐς βδβίθσ, θαΐ τοὶ 
ΤΟΥ 50 εἤξοζίνα. 

ὀμμάτων : [ῃ6. εγα. νγὰ5. ῬγΟν ΙΔ υι5εα [οσ ΔηνΠηρ ΘΧΕΓΕΠΊΕΙΥ 
Ῥτεοίοιβ: ΡΙΠάΔΥΓ (4115. (ῃ6 “)αηέίν 97 7ΖἼεγο Σικελίας ὀφθαλμύς, 
ΟΙ. 2. 18 ; ροοἕΐ 716τὕ5 15 ἄελπτον ὄμμα φήμης, ΘΟΡἢ. ΤΙ. 203 ; τυφαϊίζ 
5 ὄμμα φαεννότατον ξένοισι, Ῥιηά, ῬγυίΉ. 5. 51; 214 ἀοῤε ογ 116 λἀοτέδε 
15 ὀφθαλμὸς οἴκων, (Πο. 934. 

532. Διός, τερβαίϊηρ ἰῃ6 φϑηξσαὶ Ὀοδβί οὗ "πηῸ 47, ἃ βρεοῖαὶ 
Δα 5ρῃιῆοδηΐ χη ρίνεῃ το τ ὈΥ δαἀάϊζίοη οἵ Διός, “ἴῃ ἀδϑβριτε οὗ 
Ζειι5., ϑοπΊα οοτζδοΐὶ ἰο δορός, ννῃϊςἢ ΒΟΡοτία]]ο δηα αἰζεγνασαβ 
Ηετπηδηη δάορίεα ΠΌΤ ἑῆγεα ἰαἰεῦ Μ55. (6 δηά ἔννο οἰ μεῦβ): θαΐ 
1815 15 ΡΙΔΙΏΪΥ ἃ σοη]δοίαζα, δηᾶ ἃ ἔδε]α ομα : [ἢ6 ππεχρεοίβα σδετυ- 
ἰηστ-οη οὗ [6 5εῆβε δῇεσ βίᾳ 15 ΟἿΪΥ ἰο εσαῦ]ςα 1 τΠ6 ψοσγὰ 15. 1561} 
ἃ. βίγοηρ' Δη4 5ίδυι!ηρ οη6. Μογβονεῖ Διός 15 ἡβεάβά; [Π6 Ὀοαϑβί 15 
οΔ]Π]6α “πηρίουβ᾽ (551), ν᾽ ΒΙΟἢ δορός οι α ΠΑγάϊν 7501}. 

μητρός: ΑἰαἸαηίεα, ἀδιυρηΐοσ οἵ [Ι͂δ505, γγῇο Ἂχροβεᾶ πεῖ οἡ {ῃ6 
Β1Π|5 θεοδιιβα Π6 ννηίβα ἃ 50ὴ ; 516 νγὰβ 5 ΚΙεα ΓΚ ἃ 5Π6-θεδύ, δπὰ 
ΒΊΕΥ ῸὈΡ 1Π6 Πυπίτεββ τηδίάθῃ. ϑνεσαὶ ὩΔΠΊ65 δ΄ Τηθη τ] ΟηΘα 85 
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τΠ6 λεΐλογ οἔ ῬΑγίΠαηορβῖοϑ : Ῥαΐ {ῃς Ροΐπε οὐ Αββοθυ θ᾽ 5ίουυ 15 
1Πδΐ Β6 ψὰ5 “ἐπ πηδί θη 5 50, 1. 6. [ῃδὲ ἢϊ5. ὈΙΠ γγὰ5 τηγϑίεσί ουβ, 
ΔΑ 186 ἔδίΠου πηκηονη. 

533. καλλίπρῳρος, [21 οὗ ἕλοε᾽; {πΠ6 ψογὰ “ρον υϑεὰ ψ] ἢ 
ἃ ὈΟΙά πηϑίδρΠου ἔτοπ ἃ 5ῃ]ρΡ. 50 ὅ0ρῇ. ΤΥδοῆ. 12, ἀθβοσι ὈΙηρ [Π6 
τίνει- σοα ΑσΠα]οοβ, 64115 Πἰπ ἀνδρείῳ κύτει βούπρῳρος, “ΙΓ Ὠ1]] οὗ 
τηδῇ δηα ῥγοὸν οὗ Ὀ1]], 1. 6. “ θ0}1-πεαάεα ψ ἢ πλδη᾽5 ἰγαηκ.᾽ ὍΤΠα 
ὩδαςσΔ] πείαρ ΠοΥ5 τα {Π6 σοτηπγοησβὶ οὗ 41} ἰὴ ασεεκ. 

ἀνδρόπαις, “πε Ὀογ-τηδη,᾽ “Βογ-ἾΚα, γεΐ ἃ τηδη. 
535. ὥρας φυούσης, “45 Π15 ἔτ 5} γουίῃ μα 1 (([Π6 Π41τ) ἔοσίῃ. 
ταρφύς, ἔεΠ1., 45 ἡδύς, θῆλυς, πουλύς, τε ι564 ἔειη. ἴῃ Ἡ ΟΙΏΘΤ. 
536. παρθένων ἐπώνυμον, “ {τπ6 ἴο ἢ15 τηδΙά6η ὨδΙη6,᾽ ἐπώνυμον τηξδῃ- 

ἰὴ “χζέρλίέ πδτηθα αἴϊοσ, [ῃ6 ΤΑΥΟΥ δηα πλοῦα ἀδνθορθα 5εηβε οὗ 
16 84]. ̓ ψ ὨΙΟἢ τῆοτς οἴϊξῃ τηθ8ῃ8 51ΠΊΡῚῪ “παπηδα αἰεσ. ὅ8ὅ656ε 405. 

538. ἀκόμπαστος, “Ιου ρῥτγουπα ἄενιςα. 
530. ΤὮε 5ΡΠΙῺΧ [5 “{πεῈ σερσγοόδο οὗ {Π6 οἰἐγ,᾽ Ῥεοδιιβα {Π6 οἰτἰζεηβ 

ΕΓΘ ὉΠΔ40]6 ἰο σεί στιὰ οὗ {Π6 τπῃηοηϑβίου : {Π6 56 Π0]. δΌϑυγα  Υ ταίευβ 
ὄνειδος ἰο Οεα]ρα5᾽ σα]. 

540. “Ηἴ5 581614, [η6 θοάγ᾽ 5 οὐδϑᾶ ἀδβέδβηςε᾿: ἴῃ 86 βίδίε!υ βτδηά!- 
Ἰοφαξηΐ βίγ]6 50 ποιίςεδθ]ε ἴ ἴῃ 1Π15 ΒΡεεςῇ. 

541. προσμεμηχανημένην γόμφοις, “[αϑίεηεα {πεγεῖο ΜΠ τὶναίβ,᾽ 
1ῃ6 οΥγπαπηθηΐ θείη 5ερδιδίειυ πιδάς δηά τἰνεϊίεα οη. 

542. λαμπρὸν ἔκκρουστον δέμας, “4 ὈτΙΡΏΐ εἰ ροββεά ἤρπγα,, τ μδΐ 
ΜῈ ΠΟΥ (8]} τεροιβϑδέ νου, τηδίδ] παπητηεγεα ουΐ. 

543. ὑφ᾽ αὑτῇ: δ5 ἃ θεαϑβί οἵ Ὀϊγά οὗ ρσεὺ νυ ἢ 15 νἹ 1 Π|. 
ἼΤΠε Ἐρυρίϊδη 5ΡῃΪΩΧχ 85 ἃ τῆδ]α πηοηβίεσ ΜΙ Πυπηδηῃ Πεδά: 

1π6 ῬΒοεδηϊοίδῃ δηα σεῖς ἔΟΓΠῚ 566 ΠῚ5 ἴο ἢανα Ῥεδθῃ ἔδηλδϊθ, δηά 
οἴΐεη ἢ νηρβ. 50. ὅΘορῇ. Ο. Τ᾿ ξοῦ ς 8115 Πεῖ πτερόεσσα κόρα; 
Επτ. ῬΒοβη. 1024 ἀδϑοσῖθεβ Ποὺ φοιτάσι πτεροῖς χαλαῖσί τ᾽ ὠμοσίτοις. 
Απά ΠΊΔΗΥ͂ ΒρΕΟΙΠΊΘη5 ἴῃ νδυΐοιβ πηδίθσ αὶ πᾶνε Ὀδεη ἐοπηά ἴῃ 
ατεεοα μανίηρ ησ5. 866 [6005 Δρρεῃάϊχ ἴο 15 δἀϊιίοη οὗ Ο. Τ. 

544. ὡς πλεῖστ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἰάπτεσθαι βέλη, “50 {Παΐ ἃ 5ἴοτπι οὗ 
ἀατίβ ἀύα Βυτὶθα δὲ {Π15 τηδη": [Π6 ΟἿΪΥ ααδϑβίίοη 15 Πα Ποσ ἀνὴρ 
ὅδε 15 ῬατΙΠΕπορδῖοβ οὐ {ΠῸ ρἰςίατεα ΤΒερδη. [{ 5 ἴδ σ᾽ 5: ΠΊρΙῈσ δηά 
Ῥείίου ἴο ἴαϊκε 1ὸ οὗ {Π6 ἔουπιεσ : Ῥδυίπθηοραδίοϑ᾽ θοΙἀη655 ἴῃ Ὀδδυῖηνσ 
1868 1Ιηϑοϊεηΐ ἄδνῖςα ὈτΙηΡ5 ἃ ταῖῃ οἵ βρβᾶσβ θροὴ ΐπη. [Ηετπηδηη᾽ 5 
βίγδῃρε δἰζεπηρί ἴο ἴακε ὡς ΜΠ πλεῖστα, Ἰηπίεδα οὗὨ ΙΒ [Π6 νετΡ, 15 
ΨΕΙῪ ὨδΙΒἢ : ψεΎγα 5 διαπτέσθαι Ἰ 15 ποῖ ΠΔΡΡῪ ὕεσα {Π6 ροϊῃηΐ 15 ἰῃε 
κα, χω 4 ΤῊ 1551165.] ὡς ἔογ ὥ ὥστε, Ἐρὶς 156, σομηΟ ἴῃ ΡΟΘί5. 

54Ξ:. οὐ καπηλεύσειν μάχην, “ἴο θ6 πο Βυοκείετ οὗ [ῃς ἢρδι, 1. 6. 
ἴο βρῃξ οὔ ἃ στη 50 816 : ἃ θο]ά δηά εἤεςίξινα ̓ πηαρα, ἤηεὶγ, [που ρ ἢ 
ἴῃ Δῃοί ΕΓ 56η56, ἱπηαἰεα ὈγῪ Ἐηηϊι5 (οὗ Ργττδα5, (ἱο. ΟΝ, 1. 12. 38) 
7166 σατέῤογιαγιίες ὀείζιέγε σε ὀοίζρ 765. 

546. “ΝΠ ποῖ βϑῃαπῆθ [ῖ5 Ἰοῃρ ἸουγΠηΘΥ 5 σοῦγβα, 1.6. Μ0}}} ἀο 
506 ἀδβα ψουίῃνυ οὗ ἰῃ6 Ἰοηρ ἀϊβδίαῃςα ἢ6 ἢὰ5 φοῖηβ (πὶ ΑΤΡΌΒ, 
ὙὙΠΕγα Πα ᾿νεά, 5ε6 1ηξ.). 

547-09. “Ῥαιίποηοραῖίος οὗ Ατοδᾶϊα : δηᾶ Πθ, 580 ΠΟ0]6 ἃ τηδῃ, 
ΑΕΒΟΗ. 5.6.0. 48 9) 
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᾿ἶναβ ἃ βίγδηρον (ἀξ ΑΥροβ), θὰξ γεραγίησ ΠΟΙ ἔοσ Ποὺ ἔδῖσ ἡυτίατα, 
πον ἰγααΐεῃβ {Π656 γαπηρατίβ 5ΈΟἢ ἔαΐα 85 1 ρύδὺ (οά πλδΔῪ ἀνετσί. 

ΤΠ656 Ππ65 πᾶνε θθθη βαβρθοίθα ὈΥ 5θναγαὶ σογημ,. (ὙΝ οΙἔ, τη ἀοτί, 
εἰ}, Ἡδτίπηρ, Ν ΈΥγγΆ}}) ἢ νᾶτῖοιβ στοιηάᾶβ, 6. σ. (1) ἐμαὶ 548 απάᾶ 
᾿δ5ο (τερεδίεά ψ  5Πρ})ε νατίδίίοη ἔτ ΠῚ 47) δ΄ ταῖῃοῦ ΡΟΟΥ ; (2) {πδΐὶ 
μακρᾶς κελεύθου τεῖετβ ἴο Ατοδάϊα, αὐᾶ {πεγείοσαε ΑἌβου]ὰ5 15. ΖοΖ 
δἀορίηρ {ΠῸ βίοτυ {παΐ Ῥαυίμθηορδῖοβ ᾿Ῥγὰ5 γεδτθα ἴῃ Ατὐροβ, ψ ]Οἢ 
5 ἱουηᾶ ἴῃ Επι7, ΘΌρρΡ. 888 ; (3) (μΒαΐ ἐπε Ἰοησ ε ἴῃ Ῥατίῃαηοραῖοβ 
15. ὉΠ ΚαΙν. : 

Βαϊ (1) ἴΠεγα δύα ἴῃ (Π15 βοθῆθ τ]ΔΗΥ͂ 5 Οἢ τα ρθι οη5 ; (2) μακρὰ 
κέλευθος ΞἸΤΏΡΙΥ τείειβ ἴο ΑΥ̓ΡῸΒ; (3) ἔου [6 Ιοῃρ ε 566 ηοΐβ οἡ 488. 
Μογζδονουσ, 41} {Π6 μεύοαβ Πᾶνα {Π61Γ ΠΔΠΊ65 σίνεῃ, δηα ἴὲ 15 ὉΠΠΚΕΙΥ 
1ῃ6 ροεῖ ψουἹᾶ ογῖγ ἀζ7ι:: (537) αἱ Ῥαγιπεηοραδίοβ᾽ ; δῃᾶ (ῃ6 ραββαρα 
15 σοηβτπηδα ὈΥ Ευτρι 465 (ὅὉρρ. 1. ς.)}, γο 15 νεῦῪ ὑ}]ΠΠΚΕὶν ἴο 56. 
1868 Ἰίσθβῆςβ Παρθενοπαῖος εχοερί 45 ἃ αἀϊτεοί τεΐεγεησα ἴο {Π15 ῥἷδοα ; 
δΔηᾷ, 1Δ5Ε]γ, ὃν λέγεις τὸν ᾿Αρκάδα (553) 15 υπηδίαγζαὶ! ὉΠ1655 {Π6 
ἄγγελος δά τηδητοηοα Ατοδάϊδ. : 

550. εἰ γάρ, ἃ τὐΐεῖ, ἃ5 ΤΕΡΊΌΠΑΥΪ ἴῃ Ἐρὶς (5ε6 Ὡοΐβ οἡ 260). 
πρὸς θεῶν, ὁ ΠΌΠῚ {πΠ6 »Οα5, ψΠῊ τύχοιεν. 

551. “1 {Πο886 ν Ὺ ἱπιρίουβ Ὀοαβίβ, ΜΠ φρονοῦσι. αὐτοῖς, 
Ῥεοδυβα 1Π6 ροϊηξ οἵ {π6Ὸὸ νν βῃ 15 {πὶ {Π6 νεῖν ἀεβίγαυσεοη Ρδτγ- 
1ποηοραῖοβ Ῥοδϑίβ πΊΔΥ ᾿εΐ8}1 ὨΪπΊ56} δηᾶ 5 ἴτοορ. [ΤΠ]5 15 
τῆοτα ἔοσγοῖθ]ςα {πὴ ἴο ρὰϊ 551 δῇζσ 552 δηά {γδῃϑβϑὶαίβ “στ {Πο56 
ἱπηρίουβ Ὀοαϑβίβ δηά 4]}.᾽} 

553. ὃν λέγεις τὸν ᾿Αρκάδα, “πε Ατοδάϊαῃ οὐ ψῃοπι που ἐε1165ι, 
, τὸν ᾿Αρκάδα Ὀεΐηρ αἰἰγαοίθα ἰηΐο (ῃ6 τέϊδεϊνε οἰδιιβα (65 ἔγεαθ θεν 

ΒΔρΡρθῃβ), δῃά {πεγεΐοσε δοσυβαίϊνα. 
554. “Α πιδῃ οὗ πο νϑυηΐ, θυΐ Πῖ5. παηά ἐογθοάβφιῃ ἀβεᾶβ,᾽ ἃ θοϊά 

Ῥαΐ ρΡἰοίαταβαμα δχργεββίοῃ, {κα ἀνέρα. .. ὁρῶντ᾽ ἀλκάν, ῬΙπᾶ, Ο. 
9. τός. ΤΠδ δος, 5 ἃ Κιπά οὗ σορῃδίβ, δῃᾷ 1ῃ6 ρῆγαβθϑ {ΠῚ ΘΥΆΠΥ 
τηθ δ “ἸοΟκ5 ΘΠΕΓΡΎ,, “ΙΟΟΚΒ5 τπϊρηΐ, {Κα [Π6 σΟΠΊΠΟΠΕΙ δεινὸν ὁρᾶν, 
ὀξὺ ὁρᾶν, διε. 

557. “Το ἢἥονν μη τΠ6 ραΐαβ δηᾶ ἔοβίεσ 1115, ῥέω ἀηα ἀλδαίνω 
σοπίαϊηϊηρ [Π6 βδῖὴδ πιθίαΡ ΠΟΥ. 

558. Μ9595. τοδά εἰσαμεῖψαι θηρὸς ἐχθίστου δάκους, ΨΏΘΥΕ {Π6 ἄου]6 
σϑηϊνα 15 ΥΘΙΥ ΠΡΓΌΡΔΌΙΕ, δηα εἰσαμεῖψαι ψψαηΐα Δ δοουβ. ΤῊΘ 
ἴαςϊ ἴ5 θηρός ἰ5 ῬΤΟΡΔΟΪΥ ἃ 5]οββ οὔ δάκους, ΜΈΙΟΝ 15 ἃ ἑανουτίία νοτὰ 
ΟΥΑΘ βου 5 ἔογ " θεαϑβί,᾽ “τποηϑβίοσγ᾽ (Ἀργεῖον δάκος, ΔΡ. 824 ; δυσφιλὲς 
δάκος, ἵν. 1232 ; νεογενὲς δάκος, (Πο. 530, ὅτς.), δηα (Π6 {τ ψογά, 
Δ. δἃοουβ. δἰτου ἐξαμεῖψαι, ἢὰ5 Ὀδδη ουβίεα. ἘΎΔΠΟΙΚΘη ΡΓΌΡΟΒΘ5 
τεῖχος, ΜΗΪΟΙ 1 δάορί. ὙΠ6 5θῆβ6 11 {Π6η Ὀ6 “ΝοΥ πὲ Π6 5ῃουά 
Ρα55 ἴῃ6 ταηιρατί, Ῥεαιίηρ οὐ ᾿ιΐβ [ὈθπΊδη 8 8ῃ16] 4 {ῃ6 Παΐθξι 
τηοηϑίθυ᾽β ἱπιαρσα.᾽ 

56ο. Μ955. τεδὰ ἀργαρν ἔξωθεν εἴσω κι. τι Δ. ϑΟΙΏΘ ΒΌΡΡΟΒΕ ἃ ᾿οϑβὲ 
ἤπα: θυΐ Ῥοιβοῃ᾽β διπϑηἀδίίοῃ ἣ ξωθεν 15 ας βαιἰϑίδοϊοτν, ἥ τα- 
ἐοιτίηρ ἴο {πΠ6 εἰκών οΥ ΘΡῃΐηχ. “586 ἔτοπι νι ποι 5848}1} οἢϊ 6 ἢϊτὴ 
0 ψου]ὰ Ῥεβαῦ ΠΟΙ ἴῃ, 45 516 τηξεΐβ (ῃ6 [41] οὗ ἀατίβ. Ὁ. 1ῃ68 οΟἸτγΥ 
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νγ8115.᾽ ἔξωθεν, “ΤΌΤ ψΠΠοὰΣ [Π6 ΟἸΕγ ̓: 586 τοΐιβεβ, 5 ἴξ ἡνοσα, ἴο 
δοὸ ἴῃ. εἴσω Ῥεϊοηρβ ἴο τῷ φέροντι. 

562. Μ τεδάβ ἐῃ15 ἴπη6 θεῶν θελόντων δ᾽ ἂν ἀληθεύσαιμ᾽ ἐγώὥ. ΤΠ6 
βἰτηρ]θϑὲ δἰ θσαίίοηβ ἃ1Ὲ τἂν Ἐ]Π15., κἂν Ηατί. 1 Πᾶνα ἴδκθῃ {ῃ6 
Ιαϊίεσ. “1 ροάβ ψ1}}, 1 πᾶ Ἔνθ ρύόνα {τὰ ρτόρῃδί, ψΠΘτα {Π6 
“ φυδ2:᾽ 15. Ῥίοιιβ πη αϑβίυ --- ΟΥ̓ ἸΤΟΏΥ. 

[Ηδβδάϊαπι τεϑάβ8, πλοβὲ ᾿ΠΡ ΘΠ ΟΌΒΙΥ, . .. πτόλιν, θεῶν θελόντων" ἀλλ᾽ 
ἀληθεύσαιμ᾽ ἐγώ. ϑοπΊα ῥΓΕΐει (Π15: θαΐ θεῶν θελόντων αἱ {Π6 εηά οὗ 
ἃ Ἰοηρ' βθαῃΐβῃςα, 5 1655 Ὠδίθσα ν ραοβά. (ΟΕ, 614.] 

[44.ζίογ ροδς οτμέ. 

563. λόγος, {πε 416,᾽ 1. 6. οὗ ῬατΠαηοραδίοβ᾽ θοαϑβίβ. 
564. ὨΙΠηάοτῇ δα ΒΙοιηῆεα σογτεοὶ {15 ἴο καὶ τριχὸς ὄρθιος, ἴο 

ΠΟΙΓΕΒΡΟΠα ψ ἢ Δ Βίσορ μα ἡμετέρας τελεῖθ᾽, 627 ; Ὀαΐ {πε τεχὲ Ποῖα 
ΤΆ ΚΕ65 ἃ βφοοᾶ ἀοοσῃπηηίαο, ἀηα ἔπγΠΕΥ σοΙγθβροημάδηςσα 15 ΡΓΟΌΔΌΙΥ 
ΠΕΘΩ1655. 

κός. Μ τεδάϑβ κλύων: πὲ {πΠ6 1α27 νου Πασα]ν ΡῈ βαϊὰ 2ο ἄξαγ; 
Δη4 1 ρτγείοσ Ἡθγπηδηη᾽ 5 κλυούσᾳ (85 8150 ΠΪ5 ΠΟΥΓΕΒΡΟΠαΪηρ᾽ αμηεηάδ- 
τίοηῃ ἴῃ {8Π6 δηΐ. 628). κλυούσᾳ ΜοιΠα ΘΑ] Υ Ὀεοοτηα κλύουσ᾽ (45 ἴννο 
1Ιαῖϊα Μ553. μανα 11), γυ ἢ ]6 1 νοῦ] 4150 δα β1}γ ὈῈ σογγθοίβα ἰο κλύων 
(ἴο ἀρτεα ψ ἢ πλόκαμος) ἃ5 Μ δηά {Π6 τεϑὲ ἢδνβ. 

567. ἐν γᾷ, “ἴῃ οὐὖγ απ : {Π6 ἀσδβίγαοιοη 15 ἰο 6 οἡ ἐπε βροῖ: 
Ιεῖ μετὰ ἀ16 γΒεσα {Π6Ὺ βίδηά. 

κόρ. ΑΙ γιῤῥέαγαον: 5ε6 382. Ηδ ἰβ5 ἔνο σδίεβ οἵ Τγάειϑ, 45 1π6 
Ἰαϊίευ ἢδ5 1Π6 ἢγβί, [Π6 ἔΌυπΊ συ {Π6 βιἰχίῃ : δηᾶ βοίηδ. σοῃησεῖνα {Π8 
οΟἸἐγ δ5 θεΐῃρ 50 5Π184}} {Παΐ {Π656 ἰννο σαΐδ αύα ψ τ Π]ὴ βρεδκίηρ (Οὐ 
αἱ Ιδαϑὲ 5ῃοιιηρ) αἰδίαηςθ, Βυΐ ἴποσα 15 ἢ0 δε ἴοσ {Π15 τί ΠῈ 
στοίθϑδαα ΠΥΡο 6515. 

571. κακοῖσι βάζει πολλά, “ υἱέεγ5 ΤηΔηΥ ἃ ἡψογά οὗ γεν]! ηρ᾽ ἀραϊηϑβέ 
16 τισίν Τγάεδιβ. ὙΤΠ6 σοηῃδβίγαοίςοη 15 ἃ {π{{|6 ἀπαβαδὶ, ἃ5 πολλὰ 
κακά νου Ὀ6 τῆοτα ῃδίμζαὶ : κακοῖσι 15 ἰηδίταπγχ. ἀδί. 

572. ἀνδροφόντην ; Τγάδσιι5 Παά ἢεα ἴο ΑΥΤρὸβ τοι Καϊγάοῃ ἴῃ 
ΠΟΩΒΘαΈΘησ6 οὗ [Π6 πλυγάογ οὗ ἃ Κι πϑπΊδῃ ΟΥ Κϑιθη : [ῃ6 ΠΔΠΊ65 
ατ6 αἰ ΠΕγ Εν ταροτγίεα : {Π6 56Π0]. Μεά. σίνεβ {Π6πὶ δ5 ΑἸΚαίῃοοβ 
δΔηα Γυκαῦρεβ, 50η5 οὗ ΜεΪδβ5. 

574. Ἐρινύος κλητῆρα, ᾿Ξ50ΠΠΠΊΟΠΕΙ οὐ {Π6 οὐτ56,᾽ ἱπηαρίηδίνα 
ΕΧριαϑϑίοῃ (ῸΥ {Π6 τῇῆδῃ ΨψὴΟ Ὀγοιυρῃΐ ἀεβίσγαοιοη ΟἹ ἰΠ6 ΔΥΠΎΥ 
δηὰ {6 Ιοδάθιβ. Τὴ 50}0]. τείευβ ἴ ἰο Οδαϊριυιβ᾽ οὐτβδε οἢ ἢΪ5 
50η5, Ὀαΐ ΑἸΠΡΗΪαΥαΟ5. 5 σοσία!]Υ ποί {πη Κίηρ πηοτοὶν οὗ Ροὶγ- 
ΠΕΙΚαβ᾽ δία. 
᾿πρόσπολον, ποΐ ΤΊΘΓΕΙ͂Κ “5εγνδηΐ᾽ Ραΐ “ τη! βίου ̓  (ΒΟ Π0]. ἱερέα) : [ῃ6 

ΤΘΊΔΡΠΟΥ 15 ΠΌΤ [Π6 ἐξ ΠΊρΡ]6 βεύν!ςθ, ἡγΠ]Οἢ τα Κα5 {Π6 ἜΧΡΙ͂ 5510 
ἴατ ἤπεσ. 80 πρόσπολοι, ἘμιΠ1. 1024. 

576. Μ τεαάϑβ προσμόραν ἀδελφεόν, 411 ἔΠ6 οἴΠαῖ5 πρόσμορον ΟΥ̓ (ΟΠ 6) 
πρὸς μόρον. ΤῊΣ ἢτβί ψογὰ 15 ἰθύν σοτγαρί, δηα {Π6 βεοοῃὰ 15 
Βαβρεοίεά, 85 ἴἴ ἰβ 1ῃ6. ΟἿΪΥ ἰηβίαπος οὗ {πΠ6 Ἐρὶς ἔογπῃ ἀδελφεός ἴῃ 
ΙΔτηθὶς 11π65. [1Π6 Ἰοτῖς ἀδελῴεός οσουΓ5 ἰῃ ἐγ γίος θεὸν 976: Ὀαξ 
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115 οἵ σοιῖγβα 15 ἡδίισαὶ.] Τὴδ βιρ σα βίη 5 ΔΥῸ Ἑ Ὠυπηῤτοιίς, Ῥαΐ ἔΌΠΟνν 
ἔννο πηδίη [1η68 : 

(1) Θόορτεα βυρρεβίβ 1ῃδῖ πρὸς μόραν σοῃΐαϊηβ πατρὸς μόρον. ὙΤΠΘ 
σοηίγαοίζίοῃ οὗ πατρός ἴο πρός 15 ῬΑΙΓΟΙ]ΑΥ͂Υ σοι ἴῃ Μ, δηᾷ ἴῃ 
5ΟΡΗ. Ο. Τ. τοὺ {15 58 Π16 Μ5. τεδᾶϑβ προσπελασθεῖσα ΠΏ ΘΓῈ 
ΓΔΟΒμΔΔ ΠΏ τεβίογεά πατρὸς πελασθεῖσ᾽. Τοῦτα α δοςογαϊ!ηρ]ν τοδᾶς 
καὶ τὸν σὸν αὖτ᾽ ἀδελφὸν ἐς πατρὸς μόρον, ΒΙΟ ῬΑΙΕΥ ᾿ΔΔορίϑ5: 
Ἠογηδηη τηοάπγίηρσ {Π6 βυρσαβίίοη ἴο καὶ τὸν σὸν αὖθις ἐς πατρὸς 
μοῖραν κάσιν. ἼΤΠΘ ταὰ] αἰ που ν Πονγανεῦ 15 ὑπαὶ {Π6 βεῆβε δῃά 
Ποηβίγιο!Οἢ ΔΥῸ 50 ἀπηδίιμζαὶ, 

(2) ΗἩδεμηδηῃ (οΥ]ΡΊ4}1Υ), Δ ΕΠ] ποτ, ΔΕΙ͂], Ηδγίσηρ, δα ὙΝ βοκ εἰ 
ἴΔΚα προσμόραν ἴο Ὀ6 ἃ σοττπρίϊοη οἵ ὁμόσπορον, ἀῃᾷ ἀδελφεόν ἃ σοτταρέ 
Β]ο585 οὔ 115. ΤΠΘ ρ͵]οβϑβ νγὰ5 βΒιρροβθά ἴο Ρε ἀδελφόν ; 16 νγὰβ5 
ἴδ καὴ ΠΡ ἰηΐο [Π6 ἰεχί δηᾶ Ὀεοδπια ὁμόσπορον ἀδελφόν, ἀπά αἰτεσεὰ 
ἴο πρόσμορον ἀδελφεόν, οὐυδίϊηρ [Π6 ψοτγὰ αἴζοσ αὖθις. 

ΎΠΕΓΕ δῖα τὴν αἰ Π σα] {165 ἤθε ΨΥ μου] ὁμόσπορον τα ΌΪΓα 
ἃ ϑοββ ̓  νυ μου 1 6 50 νἱοϊθηΐν σοτγαρίεα ὃ μον σου]Ἱά {Π6 
Ατας ἀδελφόν νεῖ αἰίεσεά το ἰῃ6 Ερὶς ἀδελφεόν ὃ 

Ι ἸΠΟ]]πὸ ἰο Ῥεῖανα ἀδελφεόν βοιηά, {πΠ6 Ερὶς ἔοσυπιβ Ὀδίηρ 50 
ΠΌΠΊΘΙΟΙΙ5Β [ἢ ΑΘΒΟ γ]ὰ5. Απαά {Π6 ννογὰ Ὀδΐοσε [ἴ πγβὲ θ6 ἃ ρδτεοῖρὶς, 
ἃ5 16 τὰ οὗ [Π6 βεηΐθησε δἰτηοβί ἀδιηδπάβ. ἩΗἩδιίθηρ βυρρεβίβ 
λοιδορῶν : πὶ ΕὙΔΠΟΚΘΟΙ᾽ 5 προσθροῶν 15 ΠΕΔΙῈΓ (Π6 Μ58., ἀδηὰ Ὀείίεσ ; 
1 οσσυτβ Ρο Ν. 595. 

577. ἐξυπτιάζων ὄμμα (Θ΄ ΟΠ {258 σοτγγαοίίοη ἔοτ {Π6 ᾿τηροββϑίῦθ]α ὄνομα 
οὗ ῃς Μ55.): [π᾿ ἘΜΑΎΜΕ Ῥδοκ ἢϊ5 Ἔυαεβ,᾽ 1. 6. “ἀρ πηρ ᾿ [Π6 πὰ ἴῃ 
ΒΟΟΓῺ ΟΥ̓ ΠΟΙΙΌΓ. 

578. ἐν τελευτῇ, “αἱ ἐν» 1.5, 1.8, 85.8 ἢπ8] ἰδυηΐ. 
ἐνδατούμενος. ὙΠΙ5 ΜΟΙ ΡΓΙΓΟΡΕΙΚ τηθδῃ5 “10 αἰν!ἀ6,᾽ δΔηᾶ 15 υδϑρᾶ 

Ὀγ Αἰες ροβίβ ἴῃ 1ῃ6 ββῆβα οὗ “ἴο ἄνψε}} προη,᾽ “ἴο 16]1. ΤΠ να 
Βανε Αδββςοῆ. ΕἼ. 350 (τεβίογεά ἤτοι ἃ αποίδίοη Ὀν ΡΙδΐο, Κδερ. 383 Α) 
ὁ δ᾽ ἐνδατεῖται τὰς ἐμὰς εὐπαιδίας, “ ΑΙΡΟΙΪΟ {6115 οὗ τὴν ὩΟΌ]6 σὨ]άτθη᾿: 
ὙτΔΟ. 791 τὸ δυσπάρευνον λέκτρον ἐνδατούμενος, “ τ6]Π]ηρ᾽ οὗὁἨ Πἰ5. 1}}- 
βίατγεα για] ̓ : Ο. Τὶ 205 τὰ σὰ βέλεα θέλοιμ᾽ ἂν ἐνδατεῖσθαι, “1 ζαϊῃ 
νου] {6}} οὗ ἐγ ϑῃδξίβ᾽ [πετὰ [6 ὉΡ δηᾶ οἰμεῖβ ἕδϊκα 1 “1 ψουἹᾶ (ἢΥ 
5ῃδίϊ5 5Βῃοι)ά ὅσ σεαζ67 δα,᾽ “5ο δτοδα": Βαϊ [πΠ6 ἀδβροπθηΐ ἐνδατεῖσθα 
15 ΝΕΙῪ ὉΠΙΠΚΕΙν τὸ ΡῈ ἀεα Ῥαβϑῖνβ]. [ῖἢ Ευτ, Η. Ἐν 218 λόγους 
ὀνειδιστῆρας ἐνδατούμενος, να ἢᾶνε ἃ ι.58 ΓΑΙΠΕΘΥ ὨΘΑΓΟΓΙ ἴο ἴῃ 6 ΟΥ̓ ΊΩΔ] 
τηθδηϊηρ᾽ “ γοῤδα 2716 τΑυῃ ννογά5.᾽ 80 Πεῖξ [Π6 πηθδηϊηρ 15 ΤῊΝ 
τερεδίϊηρ Ὦ15 ὩΔΠ16,᾽ ΒΒ ὩΙ ΠΟ ηΕΥ ΟΔΙΠηρ Πΐηι Πολύνεικες πολύνεικες, 
ν ῬοΙγΏΘΙΚΕ5 γτα7: οΓ 5ίγι7.᾽ 

580. καί 15 ΘΠΡΠαΐς. “15 500 ἢ 8 ἀεεὰ [τὴ {τατἢ ἀρργονεά ὈΥ 
Βοάδῖ᾽: 8. ΠΟΙΏΠΊΟΙ [1568 ὙΠ ἢ ἦ: Ο. 7. 368 ἢ ἦ καὶ γεγηθὼς ...; ἸΟ45 
ἦ κἄστ᾽ ἔτι ζῶν ; Ο. (. 299 ἢ καὶ δοκεῖτε ; 406 ἢ καὶ κατασκιῶσι ; χε. 

καί σαηηοίΐ πδδῃ “ θοΐἢ,᾽ ἴῃ ΏΙΟἢ τηδδηΐϊηρ ᾿ἃ 15 πανοῦ [Ο]]ονεά 
ἘΥ τε. 
ΟΥ̓ “ΤΠδ τπηοί μου 5 βρυηρ γι μδΐ υ5ῖ νεηρΈδηοα 51Π4}1] σὺ ὉρΡ ἢ 

ἃ ἤης ἱππαρίηδίνα "6 πλθοἢ Πηϊβαη ἀογϑίοοα ὈΥ ΠΊΔΩΥ βαἀϊΐοῖβ. ὙΠ6 
36 



ΝΟΤΕΘ. ΠΙΝῈΒ π577--595 

τη οῖ ΠΟ Υ (45 ΗΠ 5814) 15 ἀεβου θεα ἃ5 {πΠ6 ἐουηίαίη οὗ 16, ἀπα 
ἴο 58ο]κ ἢ15 οὐ ΟΥ̓ 15 (ἔογ ῬΟΪνΏΕΙΚ65) ἴο 5]αν ἢΐβ τηοί μου, ἴο αΥΥ ὑρ 
16 ννε ]]ϑρυίηρ᾽ γνΠΊ ἢ σάνε ὨΪπὶ Ἰ1{6 : [ἢ (15 δεῖ σα Ὀ6 20 δίκη. ΤΠΕ 
δἰϊογαϊίοη πληγήν (614 ]6γ, ἮΝ Ε11, ΔΝ ες Κα) ἀδβίγογβ {Π6 αρίηβϑϑ οὗ 
κατασβέσει, ἀῃια τεάτιςε5 ἃ Ρονετία] δῃα ρΡοείϊς ᾿1η6 ἴο ΟΡβουγα ΡτΌβα. 
ΕῸΓ σβέννυμι ἴῃ {πῸ 56η58 οἵ “ἴο ἀτγ,᾽ «ἢ Αρ. 888 πηγαὶ κιτεσβύκασιν : 
15. 958 ἔστιν θάλασσα" τίς δέ νιν κατασβέσει; απὰ Ἠεϑβίοά, Ορ. 588 
αἶγες σβεννύμεναι οἵ “ βοαΐβ {Ππαὶ γἱ6]ἃ πο τῊ1Κ.’ Νὸ ἀοιιθὲ [15 15 ἐπ8 
ΘΔΥΠΟΥ τηδδηϊησ: δηα {ῃ6 νογὰ νγὰ8 δΔρρὶεα ἴο ἔτεα ἴῃ [Π6 βεῆβε οὗ 
“4αΘηΘἢ,᾽ 45 ἐποὰρ τς ἢἤτα νγὰβ8 ἃ βοτέ οὗ ΠΠαυϊα 1 ἢ τνγὰ5 ἐἴγζϑα τ. 

587. πιανῶ, “5121 ΘητΊΓ ἢ ̓ ὈῪ Ὀεΐηρσ θατεά {Πεγ6. ὍΠ6 βεεῦ ΚηοΥΒ 
τπαὶ Πα 15 ἀδδιϊηδά ἴο ἀϊε ἴῃ {6 δϑϑϑαϊί, 617. 

5δ8, ὑπό 15 Οἰεαυν τὶσῃΐ, δἀορίεαά Ὀγ ΑἸά. Τυτη. τότ ἐπ 6 ΟΥ̓ ΘΙ] 
τεδάϊηρσ ἴῃ α (Πέτα 1 νὰ. ΡΥΟΌΔΌΙΥ δὴ δοοϊἀθηΐ), ἰηβίεδα οὗ Μ᾽5 
τεδάϊηρ ἐπί. 

589. οὐκ ἄτιμον, Ὀδσαι56 ἴΠ6 ΡΙαςα ἤΘτα ἢ νγὰ5 5. ]Ποννεα πρ ὈΥ 
{Π6 εαγίῃ θεοδηα ἃ βαςογεά βροΐῖ ἴῃ Τεθαη ἰδηά, δηα νγὰβ ἃ [δ οι 5 
ΟΥ̓ΔΟΪα αἰζεγνγατάβ. Ἐπ. (ΘῸΡΡ. 925) 5αγ5 “ἴῃς σοάβ Ἂχίοὶ {πΠ6 5οῇ 
οὗ ΟΙΚΙ65, ΌῪ σαυγγίηρ Πΐην οὔ αἰΐνε, σματῖοί δηά 4]], Ιηἴο ἰῃς σῃδϑ5η1} 
οὗ {Π6 βαγίἢ. 

500. εὔκυκλον, {πΠ6 τασυϊατ Ηοπλοσῖς αριίμεὶ οὗ {Ππ6 5}1614, 6. σ. 
ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα, [1]. κ. 453. [ΤΠ οΟΥΙΡΊΠΔ] 
τεδαϊηρ οἵ Μ εὔκηλον ἔχων 15 ἃ πγεγα ὈΙυΠ ΕΓ οὗ [Π6 5.τΡ6, σοττοοίςα 
δὲ {Π6 {{π|6 ὈΥ͂ {Π6 διορθωτής.] 
.591. ΤΠε ψοτσὰ κύκλῳ 15 τα ΠΕ Υ ΕΔ Κ δίξεσ εὔκυκλον : δηά ΜΝ ες ΚΙ εἴη’ 5 

κύτει ΤῊΔΥ ΨΕΙ͂Υ ΠΕ ΡῈ τίρῃξ. Βυΐ Αδβϑοθν 5 15 ποῖ ρῬδγ ΟΌΪΑΥ 
ἀθουΐ ΒΌΟὮ ταρ ΕΠ Ἰ0Ώ5 ; 6. 5. 587--ὃ να ἢᾶνα χθόνα... χθονός : 602- 5 
ἀνήρ ἴῆτες {{π|65. 

593. διὰ φρενός (1κε ἴῃς σοιηπιοη ροοδίϊς ϑαραβ διὰ χειρῶν, διὰ 
στέρνων, διὰ στόματος), “1722 ἨΪ5 τηϊηα ̓; ἃ 1655 ΠΟΠΊΠΠΟΠΡΙΆ ΓΕ ψΑΥ οὗ 
Ἰηἰγοάαοίηρ᾽ [ῃς τηείδρμοσ, ἰηβίεδά οἵ βαυΐηρ “πθ ἄδβερ πιστὸν οὗ (ῃ6 
τηϊη.᾽ ὙΠΕ656 Π1π65 δῖα τοαξειτεά ἴο Όγ Ρ]δΐο ἴῃ ἃ νγε]]- Κηον ραβϑασα 
ἴῃ {Π6 δρΟΡΙΙς (361 Β, 362 Α). ῬΡΙαΐο 15 ΤΊΘΓΕΙΥ 1 ϑγαιίηρ τΠ6 
ΔῊ 6515 Ὀεΐννεθη ὀεζ)ρ ἀπά ΣΦΘΊ,Ζη, Δηα Πα ἰπβογίβ ἴῃ {Π6 ἔνο 
Ρίαοςεβ ἀγαθόν ἀτπιὰ ἄδικον ἰηϑίεδα οὗ ἄριστος. ϑοηα αν ΨὑτΟΠσΙΥ 
Ἰηξογγοα ἔγομι [Π15 (απ ΟΥ̓ ΠΟΥ Ἰαΐευ χαοίδεϊοη 5) ἰδὲ ΑΘβομυ 15 Ποτα 
νυτοία δίκαιος (ἀη 50 {πΠ6 5. ῃο]αβὲ αποίεβ ἐπ 11π6). Βαΐ {ΠπουρΡἢ 
δίκαιος νου] ἄο, [Π6 Ττῆοτε »ἜΈΠΕΓΑΙ νοτὰ ἄριστος 15 ὈεϊίοΓ. Ρ]αΐΑγο ἢ 
(Ατιβειά. 3) τοϊαΐαβ {πὲ ψῃδη {Π656 Π1η65 εῦα γϑοϊ θα ἴῃ {Π6 {πραΐσα 
1ῃ6 ψΠΟΙΪῈ διάϊθηος Ἰοοϊκεα δὲ Ατιϑιάθεθ. ΤῊΐϊβ ἰἴ5 ρεύμαρβ {π6 
οτὐἱσίη οὗ {πῸ ἔα]βε τεδάϊηρ δίκαιος, ψν] ἢ νὰ 16 ρορυϊαῦ {16 οὗ 
Αὐβιϊάθϑ : δηά δίκαιον 598, 610, ΤτηΔΥ Βᾶανε Πεὶραεά. 

505. ἀντηρέτας. δε 5Ποι] 58 Υ “δὴ ορροηεηΐ, θαξ Πα 15. υϑίησ' 
1Π6 βεηεγα  ζεα ἔοι “ΘΌΟἢ ἃ τηδῃ Πλυδὲ ἤᾶνα ννῖβα δηᾶ σοοά 
ΟΡΡοῃεῃῖΐβ, ΠΏ οΓα {Π6 Ρ]υγ. 15 πδίαγαὶ. 

ἀντηρέτης 15 ΠΙΘΓΔΙΥ “Οὴς ΨηΟ γοτῦς ραϊηβί" δῃοίμοῦ : δυσὶ 
τηθίδα ΠοΥ5 τα ἴΠ6 σοτηπιοηαβϑί οὗ 81] ἴῃ Οτεαεκ, 6. Ρ.. ναυκληρεῖν, ὈαΪονν, 
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Πἰης 652, ὁρμίζω ((Πο. 529) καθήσειν, δίνη, ἕρμα (Ε πη’. 564 564. ), ἕρμα 
(Αξς. τοὺ), ἄς. 80 λιμήν, οὔριος, σάλος, κλύδων, σύ πλους, πλεῖν, 
χειμάζομαι, ἄς 

596. δεινός, “ἃ ἴοα ἴο "Ε ξαγεᾶ᾽ : {Π6 τε]! ρ]ουβ. ΘΊα ΧΙ ΠῚ 15 ομαῖδο- 
τοσ  5ι1σ. 

5907-8. γε πγιϑὲ τεδά βροτοῖς ψ ἢ {Π6 σοϊγαοίου οὗ Μ δηά 811} {ῃ6 
οἴμεῦ Μ55.; δῃά ἴοσ {Π6 σοπηραταίϊνε δυσσεβεστέροις, [ΠΟ ἢ 50Ρ- 
Ροτίεα ἢν Μ (6, 1105.) ννα 5Βῃου]ά ἕακα {Π6 βίγοηροῖ δυσσεβεστάτοις, 
ἰουπα ἴῃ βενεσαὶ ἰαΐεσ Μ55.,) δῃά δαἀορίβα ὈΥ ὩξΑΥν 411 πιοάθσῃ 
εαϊῖοΥ8. 

Ι ἀρτῖθβ ψ ἢ ῬΑΙΟΥ {παῖ βροτοῖς 15 Ὀείίευ βαραγαιεα ἔτοπὶ 1ΠῸ 
δα]εοῖῖνε : “Α145, ἔογ [Π68 1] ογῆβῃ {παΐ διηοηρ᾽ πηογία }5 τη Κ65 186 
7.5ὲ πλδῃ ἃ Ῥαυίηθυ ψ ἢ {Π6 ἱπηρίοιιϑ.᾽ 

όοο. “ἼΠπε ἔτυϊε ἰ5 ποῖ ἢξ ἴο ρδίμεοσ, 85 ἴῃς βομο αβέ τσ Εν 
εχρ αἴηβ. ΤῊ δοχιρίηαθβϑϑ 15 1655 ΠΘΥΒἢ ΠΕΥῈ [Π6 56 η86 (45 ΠΕ.) 
15. ἃ ΒΠΙΠΊΔΙΥ Οὗ ψΠαΐ σοθβ Ὀεΐοσα, δηά 15 “ σῃομης ᾽ ἴῃ σΠατδοίαγ. 
50 δεινὸς ὃς θεοὺς σέβει, κο6 ; Δη4 566 ποχί [1Π6. 

6οι. ΤῊΪΒ5 βρὶεηαϊα δηα ομαγαοίογιϑεὶς Ππ6, Κηοννῃ ἴο δ 6 5000]. 
( 1Π6 5011 οὗ ΕἸΤΌΓ Ῥθδῖ5 115 παγνεβὶ οὗ Π βίῃ ᾽), μαὰ5 θθβῆ βυιβρεοίε οἡ 
ΤΊΔΗΥ͂ στουηᾶβ. ὙΠΕΙΘ 15 ΩῸ σΟΠΠΘΧίοῃ : ἐκκαρπίζεται 15. ὉΠΠΠΚΕΙ͂Υ ἴῃ 
115 56η56, 85 {Π6 Πγ14. 5Βῃου 4 θα πδεά οὗ [6 ἘΠ|6τ, ποί οὗ [6 βασίῃ : 
δηα της βεηιπηδηΐ 15 Ϊπασεα ἴο Ὀ6 [ττεϊ νηΐ, ἃ5 1 566 Π15 ΔΡΡ] ΙΔ Ὀ]6 
ΤΑΊΠΕΓ ἰο 5272 27, ο271.᾽ γ124271, νΥ 116 [Π15 τηδῇ 15 δίκαιος. Βαΐ (1) {Π6 
ΔΌταρίη655 ΠΑ Ὀ6 Ἔχρ αἰ ηθα 85 ἴῃ ὅοο : (2) καρπίζω τηδ 85 ἴο γαξε 
Ζο δα, ἤβῆςς καρπίζομαι σου]ά πηδδη “ἴο ὈΘΔΥ ᾽ : δῃᾶ ἄτη τηθδῃϑ Πϑσα 
47707,, ϑΥὨ]ΟῊ ἰηάπσα5 {π6 }πι5ῖ πηδη ἴο οἷ ψ]Οκοα σοιηράηγ. Μοτζε- 
ΟΥ̓ΕΓ {Π6 Π1ης 15. νδηϊθα ἴο σοηηδοί {Π6 ποχί ραβϑαρα : ὄλωλεν 15 ΤΠ ΟΠ 
ΒΙΠΟΟΙΠΟΥ δἴζεσ θάνατον ἐκκαρπίζεται ἰὩΔ «ἰἴεΥ καρπὸς οὐ κομιστέος. 

603. θερμοῖς, “τα 5}, “ πΠεαάδίγοηρ ̓ : 50 οὗ {ῃ6 ϑίηηθσ, Εππὶ. 560 
γελᾷ δὲ δαίμων ἐπ᾽ ἀνδρὶ θερμῳ. 

καὶ πανουργίᾳ τινί : ποΐ ἀὐρϑδίταςί ἴογ σοπογαίθ, ΠΟ ἢ νου] πα κα 
1 ἃ ῥτοβαῖο τερϑίίοῃ : θα “ δηα βοηηθ βίσαηρε ν]]ῖην ̓: {Π6 ΟΥΠ6 
15 Ρεβοῃϊῆθα δηα σοπλαβ5 οἡ Ὀοδζγά : τη ἢ Ποτα Π|κ6ὲ ΑΘ ΒΟ ]ὰ5. 

δος. Νοίϊςεβ {πθ τερειἰοη ἀνὴρ... ἀνδρῶν... ἀνδράσιν. 
6οὄ. 1. 6. σα! ΠΥ οὗ [Π6 Ὀσχεαςῇ οὗ {Π6 ἔννο ῥσίπιασν ἀπί165, Κη ἀπ655 

ἴο 5 γδηρε 5 δηα σανεσθηςα ἴο σοὐϑβ. 
6ογ. ἴ μανε ἰδακβη ταὐτοῦ κυρήσας ἐκδίκοις ἀγρεύματος (ῬτΙΕΏ) ἴοΥ 

1η6 Μ595. ἐκδίκως : ἴῃς. ροϊηΐ 15 ἰπαὶ Πα βυβεῦβ τυϊζᾷ ἐλ6 τεγι7ι5ΐ, τιοῖ 
{Ππαΐ Πα βυβοιβ τεγῃγωδέζγ. ἐδάμη, β. οηηε δουίϑβί. 

6οδ. παγκοίνῳ, “5111 Π 0 411 ΔΚα΄: 1Π6 βίγοκβα οὗ ἔαίβ ἄοββ ῃοΐ 
αἸἰβι σι 5 της σοοά δηα Ὀδα, 

612. βίᾳ φρενῶν, “ἴῃ ν)͵]ϑάοτη᾽ 5 ἀδϑριία᾽ : ἴοσ ΒῈ παν [Π6 6επα νγὰ5 
ταϊη, δηα ννατηθα {Π6 οἴ ΠΕΓ5 ἴῃ ναίῃ. 

613. Μ Βεῖδ τεδάβ τείνουσι “πομπὴν τὴν μακρὰν πάλιν μολεῖν, ἀπά 
85 {1Π6 Οὔ ΒουγΘ ΒΟ ΠΟ] οη ἐπὶ τὴν εἰς Αιδην ἀποικίαν ἑλκυσθήσεται 
μολεῖν τὴν ἐναντίαν τῇ εἰς ἴΑργος. ΤΏΙ σδη Ὀς ΠΠ1Π| ἀουθὲ {Ππαΐ 1815 
ΒΟΒΟΙΙΟῺ 15 ἃ ἦσταθὶς. οὗ ἴνο ποῖθϑ. ψ] ἢ ἀἰἤογθης τρδάϊηρϑβ: τὴν 
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ἐναντίαν τῇ εἰς Ἄργος Ῥεΐηρ Δἢ Θχρίδηδίϊοη οὗ πάλιν μολεῖν, αηα ἴΠ6 
Οἴου ΠΑ τῃς εχριδηδίίοῃ οὗ πόλιν μολεῖν, “Π6 588}} ΡῈ ἀτασρεά 
ἄονῃ ἴο φὸ ἴο {4 εἰζεέαγιί οἦέν οἵ Ἠδάδβ.᾽ πόλιν τγιβὲ {Ππαγείοσα 
Βανθ θβθῇ δῇ δδυύ]Υ ναγίοιιβ γεδαϊηρ: δηά 1ἰ 15 ἐο πα [ἢ 411 [Π6 Ιαΐεσ 
Μϑ55. ΤηΪΐβ τϑδάϊηρ δηᾶ ὄἽχρίδηδίίοη πονγανεῖ, πο ΡῊ δἀορίεα Ὀγ 
ΔΝ ΕΠ διθτ, δῖαν, δπα οἴμασϑ, 15 ΘΥῪ ὈΠΠΚΕΙΥ : τὴν μακρὰν πόλιν ἴογ 
Ηδάφ5 15 ἃ πιοϑδὲ ορβουσε δηα ᾿ΠΠΡΙΌΡΔΌΙ6 ρῆγαβα : δηά [Π6 ογάδθχ οὗ 
1Π6 ννοτβ. πγαῖκαϑ {Π6 ᾿ηἰεσρτείδιοη νυν ΠΔΥ5ἢ, βίηςσα [Π6 Ἔβρεχερείς 
ἴἸηἴ, αἰνναν5 Ἴολίοευς ἴῃ ννοστὰ 1 ἀβρθηαᾶβ οῃ, ἀπα 068 ποίΐ, ἃ5 Πεσε, 
ΡῬτθοβάβ 1. 

Θοῖὴθ ψ ἢ ΠΙηἀοτῇ [πη [Π6 1Πη6 δὴ ᾿πἰουροϊδίίοη : Ὀὰξ [15 νευῪ 
αἰ βουΥ τῆδκεβ παὲ ὉηΠ|Κεὶγ. ὙΝνεοκιείη τας καμπήν ΜΊ 
Ἡεἰπηβοαίῃ, " βίσινίησ ἴο σοιὴθ Ῥδοὶς {πὸ Ἰοηρσ σουγβα ̓  (ππθίδρ μοῦ 
{το {Π6 δίαυλος) : Ὀπὲ {πὶ5 ᾿ησεηϊοιβ σοσγεοίίοη οῖναβ {Π6 ΨΤΟΩΡ 
ΒΙΡΟΈΒΈΟΩ : [ῃ6 11η6 τησϑβὲ ρῖνε {Π6 ἰάδα οὗ 214 γαδά αἰΐξαεξ, τοὶ οὗ 
7 έρλέ: ποῖ ἴο πιβηϊίοη {Πδΐ τείνουσε.... μολεῖν 15. ἃ πιοδέ πηηδίαζαὶ 
Ἐχρύθϑϑίοῃ ἴῃ {Πἰ5 56η86. 

115 Ῥαβί ἴο ἰδβᾶανε [ἢ Μϑ. τεδάϊηρ, δῃηά ἴο {χϑηβ]δία : “. . . πγδκίηρ 
8. ΤΠΔΤΟΝ ἴοο ἔδυ ἔοσ τεϊυτηϊηρ ̓: τὴν μακρὰν πάλιν μολεῖν Ὀεϊΐηνρ 
πίθου !ν “Πα (πάτο) {Παΐ 15 ἔασ ἰοσ σοπλίηρ θδοῖ,, {κα ἴῃ6 Ηομησσῖς 
οὐ σχεδόν ἐστιν ἑλέσθαι, 1]. 13. 268 ; ἵπποι οὐκ ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, 
10. 11. 339. Τῇ Ρῆγαβα " ἴοο ἔδυ ἰοῦ γεϊυσηϊηρ ̓  15 ἐῃθη δὴ εἤξοιινε 
Δα ἰΤΟΏΙΟ ταίδσεησα ἴο {πΠ6 ἀδϑιηθα ἀεδβιγαοίίοη οὗ τῃ6 Ατρῖνε 
ἰεδάθυβ. [Νευτα 5 βϑυρρα βίο ἴο Ραΐ ἃ {1} βίορ δὲ φρενῶν 15 ορεῆ 
ἴο ἴννο ΟὈ] οἰ οη5 : {Π6 ἢτϑί οἰδιιϑα θθοοιηθβ ορβουτσα, δηα [ῃ6 βεοοῃά 
ππησοοηηδοίαδά.] 
(615. “1 ΙΟοοΙΚ ἔοσ Πῖπὶ ἢοΐ θνϑῇ ἴο δἰίδοϊς. 
μηδέ, 16. παραίΐνε ἴη Οἵ. ΟΡ]., 15. ΠΟΥΠΊΔΙΥ οὐ: Ῥαξ ΙΓ την 

νεῦῦ5 οὗ ΖλἼγαζ,ρ᾽ μή 15. ΟσσΑΒΙ ΟΏΔΠΥ ἐουπα ἴῃ Αἰέϊς, Ἔνθ 1 ΡΥΟ56, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ὙγΏΕΓα (45 ΠΕΓΘ) ἴΠογα 15 ἃ βε]ηρ οὗ οὐαί Φοἰζ67) οὐ 
ἐχῤεοίαϊζο7:: πέπεισμαι μηδένα ἀδικεῖν, Ρ]αῖ. ΑΡΟΙ]. 37 Α:; οἶμαι ἂν 
μηδένα ἀντειπεῖν, [)6π|. ΑΠάΤ, ὃ 507; νομίσαντες μὴ ἂν ἔτι ἱκανοὶ 
γενέσθαι, ΤΠπο. 6. Ιο2. 856 37, 429. 

ΝΝοίῖςβ δοκῶ ἴῃ ἴΠ6 2675ογαζζξεα 5656 “1 {πίη ᾽ξξ δοκεῖ μοι. 
616. Μ55. 41} τεδὰ ἄθυμος, ψΜὨΪΟΗ βοιὴβ εἀϊίοτβ τεϊαϊη  θυξ {Π6 

σμδηρα οὗ σοηῃβίγαοίίοῃ 15 ἤθη πχοβὲ ΠΑΥΒΗ ; δῃηᾷ [Π8 Πγϊδίακε ργόρδὈ]ν 
ΘΙΌ56 ἔτοπὶ [Π6 [Ο]]ονηρ᾽ οἶδεν, γν ΠΙ Ἢ βεαπγθά ἴο βοηθ σοργίϑβί ἴο 6 
Ὡδίυγα!ν ργεσεαβα ὈῪ ἃ ποπηϊηδίϊνα ἴῃ [6 δητ Πϑῖῖς οἸδιι56. 

617. “Βυΐ Βα Κπονβ πον ἢ ἰβ ἀοοιηξά ἴο ἀἷδ ἴῃ 1Π6 ἤρξμι,᾽ δὰ 
τπογαίογα {Π6 βίγαρρ]β 15. 56 ]655. Ηεδ αϊά τοί ϑβίγςυν “ ἀ16 ἴῃ 186 
ἤρμτ’ Ῥεσδῦβα {πΠ6 βατίῃ βνα!]ονεα Πἰηλ: Ῥαΐ [Π6 δχργαβϑίοη 15 
πίσσα! ΠΟ ΠΡ δηᾶ Ὡδαᾶβ 20 αἰζεσαίΐοη. σῴε τηισϑδί πηθδῃ “ Ηἰπη ἢ 
ποῖ “ποῖ᾽ (Ν  Υγ41})}: [ἃ νου θῈ Παύβἢ το πανα 1 ὑνίςθ ἴῃ γε 6 
11π65 ἴῃ ἀἰεγεηΐ 56 η565. 

619. “Απά Πδ ἰ5 ψοηΐ ἴο ἵκβερ 51||16ῆςθ οὐ ἴο βρϑαῖ νίβεῖν,᾽ δ [1π6 
οὗ βύανβ ἴσον ψ ΒΙΟἢ Πὰ5 Ῥθθη πιϊδαπαογβίοοα. ΑἸῈρΡὨϊαταο5 τητιβὲ 
αἷθ 1 ΑΡΟΙΙο᾽ 5 γογὰ ἰ5 ἔτι : πα 77 ἐἦθ ροά σροαῖς ἦδ ἄοοός κοΐ σῤεαξ 
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)οϊζν : δὴ εβδβοιῖνο τηβϊοβίβ, τηθδηϊηρ [Π6 ΡΟ4᾽5 ψογά 15 βιτ6. ΒΚ ἸΙ5Οἢ] 
δηα ἌὟΥΕΙ] ἀείεσ {ΠῸ 11ηε, Δρρίγίης ἴ ἴο 1,ϑῖῃε πα ! 

62ο. ὅμως δέ, “αὶ γεί, 1. 6. ἰΠορ ἢ 6 Ψ1]1 ΡΥΟΡΑΡΙν ποῖ δἰΐδοϊς, 
δηὰ 50 {π6 ορροηθηΐ ποῖ ΡῈ πεεάβά. ὍΤῇῆε ὅμως δέ γτΕΔΠῪ ΔΏΒΥΕΥ5 
δοκῶ μέν, 615. 

621. ΤΠ6 ἤξτοα ὑγδυτῖου 15 οα 1164 “πο Βοβρίία]8 τναγάθσ᾽ : δῃηοίμοσ 
ΤΟΌΓἢ οὗἉ ου]η Ἰσοηγ. 

622. Δ ε]]Διιοτ᾽ 5 φύει 15 Ὧ0 ἄοιθι τῖρτς ἔοσ {Π6 φύσει οἵὗἩ Μ ἀπά [Π8 
φέρει οἵ οἴμεΓ Μ55. ΤΒε Ραταΐδοιϊο Πομϑίσποιου 15 σΟΙΠΠΊΟΙ [ἢ 
ΑἌβοθυ]ὰβ (5 ἴῃ Ἡοπηοτ): οἶδεν (617) ἀηὰ βραδύνεται (623) 4τα 
ΘΧΔΙΏΉΡ[65. 

623. Μ595. τεδά ποδῶκες ὄμμα, “ἃ 5ν]ῆ-Οοὐ᾿ αγα, " ϑυν -ταοίησ᾽ 
ΕΥΘ6 : ἃ στοΐβδβαιια δῃηα Πδυβῃ ἤραγα, ΨΈΪΟΠ ἴξ 15 αἰ Πῆου]Ὲ το Ὀε]ΐενα 
ΑΕβοΒ]ὰ8 ντοΐθ, [ΠΟῸΡῊ ἢ 15 πΠΈΒΔΠΠΥ ἀδτίηρ ἴῃ ἤσιταβ ΝΕ} 5 
οἶμα 15 ἃ ἥηε σοη]εδοίατα : [Π6 νογά 5 υυϑϑᾶ ὃγ Ῥοπιοῦ οὗ ἃ Ἰίοῃ οἶμα 
λέοντος ἔχων, 1]. 16. 752, Δα οὗ Δ 6ΔΡ16, αἰετοῦ οἴματ᾽ ἔχων μέλανος, 
10. 21. 252: Δ4η4 1 μᾶνα Το] ονναα ὙΝ εοκιθίη ἴῃ δάἀορίηρ ἰἃ ΠΕΙσα. 
ΤΠΕ τλεδηΪ 15. 1π6ῃ “ϑυν-Οοἰςα νγὰβ 5. συ 5ἢ,᾽ “ΠΟΙ 5'ον ἢϊ5 
Πεηά, ἄς. 

624. “Τὸ ρΙποῖς μῖ5 υηβμεαι με 5βινοσγά ἔγομῃ θεϑί4θ ἢἰ5 βία, ἱ. α. 
ἔτοπΊ [Π6 βοαατγά οἡ {88 ἀ77 5146. 

δόρυ ΠΕΓΘ ΠΊΘΔΏ5 “ἃ ϑψοΥα,᾿ ἃ Ταγα τ|56, θαΐ υπμαἀουθίεα!ν ἑουηᾶ 
Αρ. 1149, ετα Καββαηάζα, ἰογσεβεείηρ ΠΕ ον ἀδδίῃ, βαγ8, ἐμοὶ δὲ 
μίμνει σχισμὸς ἀμφήκει δορί. [ΤΠ6 ψεαροη νΊ ἢ ἡνΒΙΟἢ 1Π6 πιυγάετγ οὗ 
Αρδιηθηηηοη δη4 Καββαηᾶγα ννὰ5. σογηπητ 64 τὐας ἃ βνογὰ (ηοΐ, ἃ5 
οἴΐδῃ βιρροβεά, δὴ 8Χ6), 85 15 ρίαίηῃ πόομι φάσγανον, ΑΡ. 1262 ; 
ξίφει, 1351; ξιφοδήλητος, 1528 ; Δηά ρδιίου]ατὶν Αἰγίσθου ξίφος, 
ΟΠο. ΙΟΙ1. Αἶδο σχισμός 15 ΤΟΤΕ ΔΡΡΙΟρτΙαΐα ἴο ἃ δι νοσά ; δῃά 
ἀμφήκης 15 ἴΠ6 τεσ ϊαΓ Ἔρι πες ἴοσ ξίφος τοι Ηοτηοσ οἡ.] 

Ιῃ 1Π6 β5δπ6 ψὰὺ 1ῃ6 ϑνοσά ἢ ΒΙΟἢ Αἰ ΚΙΠεα ὨΪΠΊ56 1 15 
(4116 ἃ Ὁ ΘΟΡΒΟΚΙ65 πα Πδσθη! νυ ξίφος (828), φάσγανον (834), ἔγχος 
(658, 907), αηὰ Ἔνεῇ βέλος (658). 
[Μδὴγ ἰακα δόρυ ἃ5 “5ρεαγ᾽ : Ὀαΐ γυμνωθέν 5115 ἃ σνγοτα Ῥείζίοτγ.] 

[2 «είλόγιθς ρο6ς οἱε.] 

628. Μ τεαάς ἐκτρέποντες γᾶς ἐπιμόλους : Δηα ἃ ἰαΐα σοΟΙΓΘΟΙΟΥ 
ΤΙ 5 εἰς ονεσ (Π6 ἰαϑέ ννγογά. [Ἶῖἢ δὴν Ἷδβα ἃ Ῥτβροβι το 15 Τα αυϊγαά, 
Δηᾶ εἰς 15 1Π6 τίβ ας οὔθ. ( Αρ. 1464 μηδ᾽ εἰς Ἑλένην κότον ἐκτρέψῃς; 
Επτ. ΒΌΡΡ. 483 τὸ δυστυχὲς δὲ τοῦτ᾽ ἐς ἄλλον ἐκτρέπει. ϑοπΠη6 ἰδία 
Μ55. εἶνε πρός : πῃπηοίγῖοαὶ, Ραΐ ἃ 5]ρὴ {μδΐ [Π6 πεβά οὗ ἃ ρσυβροβὶ- 
τἰοη νὰ5 ἔε!. ϑοπῖα εαά. ᾿Ονεοκιείῃη, ΟΔΙΊΡΡΕΙΙ, ὅς.) ογηϊὲ γᾶς 
(τοδαάϊηρ κλύουσ᾽, 565): Ῥαϊ ἐπιμόλους 15 Ταῖῃε Ὑ Παύβὴ ψιπουῦΐ 
ἃ Ὥουη, 8Δη4 1 ρῥγεΐεσ ΗἩεγπηδηη᾽5 ταβίοζαίοη Ῥοΐῃ μετα δηά ἴῃ [88 
ΒΙΤΌΡΠ6. 

629. πύργων δ᾽ ἔκτοθεν, “τῸΠπὶ ΜΙ Ποῦ {Π6 ταπυρατίβ,᾽ 1.6. θη 
ἴπῈν αὔα δϑϑδι Πρ [6 νν 8115, δῃᾷ Ὀεΐοσε {Π6Ὺ δῇ δηΐοῦ : Ἔχϑοῖ 
ναὶ ΠαρΡρΡεηρα ἴο Καρδηξιβ. 
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631. τόνδ᾽ (Μ.53.) οδῃ Παγάϊν θὲ τῖρῃϊ οὗ δὴ δρϑβεηΐ πδῆ : 1 Κα 
ΒΙοπΊΗ614᾽ 5 τόν τ᾽ : [8 ἔοττηδὶ γερϑίοη οὗ τόν 5115 16 ἱπῃηροτγίδῃοθ 
Οὗ {Π6 Δηποιυησεοιηβηΐ, 

633. ΤῊΘ οτἱρίηδὶ τοδάϊηρ οὗ Μ οἷός γ᾽ 15 οΟἸΘΑΥ͂Κ ἃ σοΥγαρί]οη, 85 
γε ΠΕΙῈ 5 ὑγεαῖκ. Τρ ᾿δίθγ δἰἐθγαίίοη οἵας 15. ρ᾽δΙην τρηῖ, ΚΝ Βαὶ 
ἕαϊα ἢς ἰνοκεϑ ψ ἢ συγβαβ οἡ {Π6 οἰΐγ.᾽ 

634. ΤΠ ρύδγυγεσ θερίηβ ἤεσα : “1ο βεῖ ἔοοϊ οἡ {π6 τατηρατί, ὅζα. 
κἀπικηρυχθείς ΓΘ 8:5 ΞΙΤΏΡΙΥ “ Δηα 6 ῥΡτσοοϊαἰπηβα,᾽ ἱ. 6. ἃ5 ΟΠ ΠΌΘΓΟΥ 

Δη4 ταβίογεα ρτίηςα : {πουρῇ, 5 [Π6 νογά 15 θῇ ΎΆ Πν πι564 οἵ ρτῸ- 
οἰαϊπηηρ ἀραϊγιδΐ (θάνατον, ζημίαν, χρήματα, ἴῃ ἰαἰίεγ τηδδηϊηρ᾽ “ἴο 
βεῖ ἃ ρυίςβ οἱ ἢ), [ῃεύβ 15 ἃ βἰηἰϑίευ αϑϑοοίδίϊοη ἴῃ ἰΐ5. 56 Πεύθ, ΜΒ ΙΟἢ 
15 πτοβὲ δρρτσορτίδίε ἴο ῃθ Κίηρ ψο 15. ῥγοοϊαϊπηθα δὲ πῃ ροϊπίὶ οὗ 
τῆς βσινοσγα. 

635. ἁλώσιμον παιᾶν᾽, “ἃ {ΠἸΠῸπῚΠῚΡῊ-5οηρ᾽ οὗ σαρίυτγα.ἢ 
ὙΠΕΓΘ 15 ΠῸ ἀἰϑοσαίίοῃ οὗ ἴῃ6 ογάθσ ἤῃεσβ, δ5 βοθ παν βῃρροβεά. 

ῬοΟΙγ ΠΕ ΚΚα5 ἱπγαρίηθϑ ΠΙΠ.561 οἰ ηρ [Π6 νν}1, ρος δἰ πυϊηρ᾽ ἈΙΤ56}} 
ν]οίοῦ, ταἰϑίηρ (Π6 ραθδῃ, δηά τηθοιίησ 5 Ὀγοίῃοῦ ἴῃ ἢρσῃξ δηᾶ ἀε- 
βαϊηρ Πἰπ), δηα Βεϊηρ 5]αίη Πἰτηβε]. ὙΤΠΘ ῥΡτοοϊαμηδίίοῃ αηα ραθδῃ 
ΔΥ6 {Πη6 σοηῆπάεξηϊ ἀεῆδηςε Ὀείΐοτε {μ6 Ὀδίι!α. 

636. ξυμφέρεσθαι, “ ἴο οΪοΞε.᾽ 
637. ΤῊΘ τηδημπβοιρὶ τοδάϊηρ τὼς ἀνδρηλάτην (ΟΥ̓ τώς σ᾽) σΔ ὯΟ 

ἀουρί ῬῈ ἰγαηβαἰθά : “οΥὐΓὁ βραγϊηρ τγ [ἰἴδ, ννῆο ἀἰβῃοπουσαάβε δπά 
ἀταναϑβί ἢϊτη ἐοσίῃ, 50 ψ ἢ Ἔχῖ]α ἴῃ ΠΚῸ πλδηποῦ το τεάυσϊτα {πες [Π|. 
οΥ {Π66, ἰνίηρ, Πἰ5 ἀΙἰβῃοποῦσεοῦ, Π15 Ῥδηβῃοσ, 50 ἴο Ραῃίβῃ, ἄς. : 
Ῥαΐ ἴῃ {Π15 σα86 τώς ἰ5 πχοβὲ ΠΆΎΒΗΪΥ οὐ οὗ ρΡΙαςα. 

Ι {πεγεΐοσα ΦΌΠον ΒΙοπλῆθ!, Ῥαῖαυ, δηπα Δ εοκιοῖη ἴῃ τοδάϊησ 
ἀνδρηλατῶν : “ΟΥ̓ ΞΡΑΙησ (ηγ [Ἰἴδ, πὸ αΙᾶβε ἀἰβῃοπουγ ὨΪΠΊ, 50 ἴὸ 
ἀτῖνα [Πδ6 ἔοσίῃ δπα ἢ Ἔχις ἴῃ πε τηδηηοῦ ἴο ταααϊΐα {Π66.᾽ 

Μααν!ρ᾽β σῶς ἀνδρηλάτης τηα]ς65 δἢ. ἸΏΡΘΏΪΟΙ5. ΔΉ ἢ 6515: Ραΐ {Π6 
ΡΠ γαβιηρ 15 ΒΑΥΘἢ δ η4 ΠΡΤΟΌΔΌΙ6. 

640. ἐποπτῆρας λυτῶν τῶν ὧν γενέσθαι πάγχυ, “(ο ΙΟΟΙΚ ψΊΠ 41] 
ἔανουτ ΟἹ ὮΙ5 ργδυεῦβ. 

641. Πολυνείκους βία : 1π6 ἔοττηα! Ερίς {{π16, απᾶ {πε ἀείευσιηρ 
οὗ {Π6 π8η16, εηα45 ἴπΠ6 ραββδᾶρα ψ] ἢ ἃ σογίαιη βίδίθ!ηθ55. ὙΠῸ ᾿Ἰη6 
Πα5 Ῥεβθῇ ϑδιιβρεοΐβά, Ραξ 15 σύγε υ σεηπίηθ. 
[16 οοττεοζίοη οὗ βία ἰο βίᾳ ἴῃ Μ 15 ἃ ρυζα πϊδίακθ. ΤΠ 50Π0]. 

Πα5 1ῃ6 58 116 δυτοσ.] 
642. Μ τεδάβ εὔκυκλον, (Π6 ταρΌϊαΓ Ερὶς δριίῃεὶ οὗ σάκος, ΔΙΤΕΔάΥ 

υϑεὰ σοο. ΤΗΒ βομοϊαϑὶ οὗ Μ βιρραϑίβ εὔθετον, ΗΟ Πα Ἐχρ δΐη5 
8ἃ5 “Πρῃς, “Θαβ}}γ ψ 6] 64, εὐβάστακτον. Τα ἰαίεῦ Μ55. αἴξ 
αἰν!άεα Ρεΐνψεεη {π656 τεδάϊησϑ, ἐπΠοῸΡῊ πηοϑὲ τηοάδσῃ βἀϊίοῖβ δάορί 
εὔθετον. 

1 15 ποΐ βαϑύ ἴἰο ἄβοϊάε : αὶ 1 γε τεδά εὔθετον ἴξ νν}}} Πα ν ῬΘΔΓ 
1ῃ6 56.Π0].᾽5 πιεδηϊηρ, δῃηά βϑῃου]Ἱᾶ ταῖμεσ ΡῈ τεηάογεα “ἡ βυϊαθῖε, 
“φοηνθηϊθηΐ. Μογξονεῖ, 85 ἴο {Π6 δυῖμουν οὗ ἰῃ6 ϑβομο]αβί, 1 
85Που]α ΡῈ ορβεγνεά ἐπαΐ ψῇεσα ἢ Ἔχρίδἰηβ ἃ Ἂ2727 67:2 τεδαϊηρ' ἰο {Π8 
τοχί, ἀηα ἀοα65 ῃοΐ ταίευ ἴο {ῃ6 φασβίίοη οὗ τεδάϊηρ, μ6 15 ἰγδῃβουι θη; 
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ἃ Ὡοΐδ οὐ δηοίπεῦ δηᾶ ΓΘ ΘΠΕΥ δῇ οἱ ἄου το αϊηρ  ΨΠΘΓΘ, 85 ΠΘΤα, 
Π6 5808 γράφε εὔθετον (΄ τεδὰ εὔθετον), Π6 5ῃονν5 {παΐ ἢδ 15 ἀθαδ]ϊησ 
ΜΠ {Πα ἰοχί Ῥεΐοσα Πϊπη, απα ἢϊ5 βυρσρεβίεα σχεδαϊηρ τηδὺ Ὀ6 ΟἿΪΥ 
Η15 οννὴ σοῃ]δοΐαζα : 85 15 ΡΥ ΔΌΙΥ {Π6 σα56. οἡ ᾿ἰῃης 222, ΏΘΓΙΘ [οα 
ἁπτόμενον [ῃς 55Π0]. 58 γ5 γράφε τυφόμενον. 

Ι τΠπογεΐοσα ργείοσ δηά δάορί εὔκυκλον. 
643. προσμεμηχανημένον, “ τἱνεί(ε ΟὨ,᾽ 566 541. 
644. ἰδεῖν : ερεχερξτς, [{|.. “ἃ νγδυστίοῦ ἰο Ὀ6 ΠΟ] 4.7 Ὑταηϑὶαία “Τῆς 

[οΥΠὶ οὗ ἃ ννδύυίου ἴῃ Ὀεδίθῃ ροϊάᾶ. 
645. σωφρόνως ἡγουμένη, “ΜΙ 5ἰαίε!ν πλΐθη δἀνδηοίηρ.᾽ σώφρων 

ἀ6βοῦρ65 δηγτηρ [Π6 ορροϑβίία οὗ νἱοἱεηΐ, ψν 4, ραβϑιοηδίθ, γθοκ] 6585 : 
Βετα 1ἰ τείευβ ἴο {π6 ἡ αυϊαδῖ πηδ]θϑίν οὗ ἐῃβ ἤσυτα. 

ἡγουμένη ἢδ5 ὈεΘη 5ιιβρεςίεά, Δηἀ ἴἰ 15 πηυ 5841 ψ ] ἢ ἄγει : πὶ [Π6 
[ΟΥΠΊΘΥ ΠΊ68η5 ἰπαΐ 58η6 σοπηε5 ἢγβί, {Π6 Ἰαϊίεσ (Παΐ 516 ἰαῖζεβ {ΠῸ 
ὙΥΔΙΤΊΟΥ ὈΥῪ [Π6 Παηά. ἠρτυμένη οΥ ἠσκημένη (Β.Γ167) ψου] ΚΙ ΠΊΡΙΥῪ 
τηδδῇ “ΒΟ ε αν ἀγαβϑεᾶ᾽ : ἃ ΠΊΌΟἢ ἸΏ ΤΟΥ 5656. 

646. τὰ γράμματα, “1ἢε Ιερεηά  οΥ̓ 1η5οτρίίοη. 
647. κατάξω δ᾽, “Δηα 1 ν1}} Ῥτίηρ Ῥδοῖϊκ᾽ : [Π6 “δηᾶ᾽ 15 τϑαυϊγεά 

Ῥαβοδαβα {Π6 ἰερεηά βαυ8 “1 δι [πϑίϊςα δηᾶ 1 Ψ1} Ὀσίηρ,᾽ ἄς. - 
κατάγειν, ἴΠ6 ΤΕΡΌΪΑΙ ννογὰ ἴου ὁγ)ιρ 171. 0775 ἃ. 6Χ}16 : [Π6 ϑδῖηβ 

1.56 οὗ {Π6 ῬΓΕΡ. ΔΡρεδῖβ ἴἢ κατελθεῖν. 80 66ο. 
648. ἐπιστροφαί : [1ἰ. “{π6 τηονίησ δρουέ 1ῃ, ἐΠ6 ἀνα !ησ ἴῃ: 50 

ξενοτίμους δόμων ἐπιστροφάς, Ἑυτη. 546, “ Ποπούυγαῦ!α επίογία πηεηϊ᾽; 
βούνομοι ἐπιστροφαί, ἘΤαΡ. 233,), “δΠαιηΐβ. οὗ ρταζίησ Κιπε᾽ ; δῶμ᾽ 
ἐπιστρωφωμένου, Α΄. 972, “15 αἴ Ποηα ἀραϊη.᾽ 80. Πεύα : “ἢ6 584} 
Τα ]6 Πἰβ οἰ δηά ἄννεὶ] ἴῃ ἢϊ5 Πα τ᾽5 Ποιιβα. 

649. ἐκείνων : 1.6. 411 [Π6 βανβεῶ ὑδιτίοῖβ  Π6 Πδ5 ἢηϊϑῃθα ἢἰϊ5 
τηθϑϑαρα πον ((Π6 Πηάϊησ οὗ ἢ ορροηεηΐ ἴοσ ῬοΟΪγηοῖΚα65 15, ἃ5. Π6 
βαγ5, ΕἰθοκΙεθ᾽ Ὀιβίηθ55). ἐξευρήματα δῖα {Π6 “ ἀανίςεβ᾽ οὐ {πε ὶγ 
58}16]45. 

65ο-2. ΤΠ6β6 ᾿ἴη65 μαναὰ Ὀθθῆ βιιβρεοίεα οὗ ᾿ηξεγροϊδίϊοη θθσδιβα 
οὗ [ῃς6 τερείτοη. Βαϊ {Π6 τεαρειοη (οΠαγασίοσιβες οὗ ΑΘ βοῃ., 568 
501) 15 4υα πδίαταὶ ΠΟΓα δέζεσ {Π6 1 θυνηϊησ ΤΕΙΊΔΙ ὡς οὔποτ᾽... 
μέμψει. ΤἼΘ σἜΏΘΓΑΙ 56 η56 15: “1 Πᾶνα ἀββου θα [Π6 βανθῇ ὑν ΎΟΥ5 
(649) : 1ἰ 15 γουγ οἢῆςε ἴο σῇοοβε δὴ ορροηεηΐ ἴοσ ῬοΪυ ΠΕ ΙΚ65 : ΠΥ 
ἴδ16 γοι Ψ1}} Βη ἃ ἐγαὰα : 1 15 γοῦτβ ἴο Ἰπᾶσα μον ἴο τα]α γουτ οἰΐγ.᾽ 

651τ. ἀνδρὶ τῷδε, “ την 561,᾿ 45 ἔγεαιθηίυ. 
653. θεομανές : π1856.; " 5Ξ.ΓἸοἰζεη 1 τηδηθ55 Ὀγ {Π6 σοάβ.᾽ ὍΠΕ 

ψΟΓα 15 δΙνναυ5 50 ι5εα ; δηᾶ [Π6 50}0]. 5 5:ΠΡῚῪ πϊδίακεη ἴῃ ἰγϑη5- 
Ἰαϊηρ “ταρίηρσ δραϊηδὶ (ῃ6 σοάβ. Ὅῆδ ἢτϊβδί [1η6 5. οἵ σουζβα δῇ 
ΔΡΟΒΈΓΟΡΠΒΕ ἴο [Π6 δρβεηΐ ΡΟ  γΉ Ικ658. 

654. ἅμόν: 566 417. “Οὐ 411-Παρ]655 ϑίοοϊκ, βργπηρ [ΠΌΤᾺ 
ΟἸαΙρΡου5.᾽ 

657. “1,6ϑὲ ἃ πιούξ ἱῃςο γα Ὁ] οα βρτίησ τοπι ἰἰ᾿ ; 1. 6. ΙΘϑὲ ἢϊ5 
ΘΔ ΚΉ655 5Πο014 ἀδϑίγου {ΠῈ6 βριτΐ οὗ ἴῃς ἀεξεηάοτβ, δηα 850 411 "6 
Ἰοβί. γόος, “Ἰαπηρηΐ,᾽ 15 ΘΑ 5}}ν 564 ἔογ “νος. 

658. Πολυνείκει, (η6 τοδαϊησ οἵ Μ, 15 ΡῬγόοῦαὈ]ν τὶρῃς. Α 5: Π}118Γ 
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αἰγαοίίοη 15 ἔουηά 6. δ. Ῥεπη. 388 περὶ τῶνδε τῶν ἐγγὺς καὶ μειζόνων, 
γέγω δὲ Φωκέων ; 14. οὅ παρ᾽ ὧν ἂν ἕκαστοι. δύνωνται, τούτων τῶν τὴν 
᾿Ασίαν οἰκούντων λέγω ; ὅ0ΡΗ. Αἱ. κόρ μητρί τ᾽ ᾿Εριβοίᾳ λέγω. ΑἹ {Π6 
ΒΔΠῚ6 {ΠΠ|6, 85. Μ ἈΡΡΔΓΟΠΕΙΥ͂ Ὧδ5 Ῥεβη οοττοοίθα, αηα {Π6 οἴ μῈσ 
Μϑ55. Βανε ΤΊΟΒΕΪΥ Πολυνείκη, 1ΐ 15 ἹπῃρΟββ: 0] 6 το μὲ οοηῆάεηΐ. 

661. λύοντα σὺν φοίτῳ φρενῶν, “ΜΠ ναίη δηᾶ ν 116 55 νδυηΐ. 
Τῆς ΔΙΠ θγδίοῃ ἰδ Ποπίθπηρίμοι5, ἃ8 ἴῃ Ο. Ὑ. 371 τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα 
τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ; 10. 425 ἅ σ᾽ ἐξισώσει σοί τε καὶ τοῖς σοῖς ; 
ΑἹ. 1112 οἱ πόνου πολλοῦ πλέῳ. 

664. φυγόντα μητρόθεν σκότον: Ϊ. 6. “ΨΏΘη Πα εϑβοαρεά ἔτοιη (8 
ἀδτκ ννοτηῦ οὗ Π15 τηοί Ποῖ. 

666. “ΝοΥ ψῃβη {πΠ6 Παὶσ {πο κεηθα οἡ Πἰ5. ομϊη,᾿ σσαηάϊοβα οχ- 
ῬΓΕΒΒΙΟΩ [ῸΓ ΤηδηΠῃοοά. γενείου 15 βεη. ἀερεηάίηρ οὐ ἴῃ6. ψΠοΪ6 
Ἐχργαϑϑίοη ξυλλογῇ τριχώματος. 

667. κατηξιώσατο, “ἀδεπηεα ΠΙπὶ ψΟΥηγ,, 1.6. ψουίῃν οὗ Ποῦ 
τερατζά. 

668. κακουχίᾳ : ἃ Τάγ6 ψΟΓΙά, τηθδηΐης “11- ΒΔ ἀΠΠηρ'᾽ “πα ] γι ]ηρ.᾽ 
ΤΩ ἀϊοιοηδτῖε5. ααοία ΟὨ]Υ͂ Οὴ8 ΟΥΠΟΙ οἰ αδβίοδ] ἰηδίδποα, πι ΡΙδΐ. 
Κερ. 615 Β, “Ῥείγαυιηρ οἰ [165 ΟΥ̓ ἈΤΤΉΪ65, Ῥυϊηρίηρ {Π6 πὶ ἰηΐο ΒΙαν ΤΥ, 
ΟΥ̓ Ὀεϊηρ ΒΌΪΕΥ οὗ ΔηΥ οἰμεζ κακουχία.. ὍΤΕ Ἰαίασ νεγὉ κακουχέω ἢὰ5 
δι ΠΟΥΓΕΒΡΟΠἸηρ᾽ ΤΠ] ΔΏΪηΡ, 

670. πανδίκως, ΡΙΓΌΡΕΙΥ “ ἀν, “ΤΙ ΒΕν,᾿ 15 τοῖο ἃ ἔανουγιία 
ννοτά ψ] ἢ ΑἜβοῆν 5, αηα βεθῃ5 οὔΐθηῃ [0 τηδδῇ ΠΑΓΑΪΥ ποσὰ ἰμδῃ 
“ σοτηΡ] είεὶν, “ αἰζε !γ, “ΤΠ Υ ̓ : πανδίκως εὐσεβής, ΘΌΡΡ. 419; παν- 
δίκως μεμνημένος, ΓΠΒο. 681. 80. Πετδ 1ΐ πηθδῃ8 “ ἰζεσ]ν [4156 ἰο ΠΟΥ 
ΠΔΠΊ6,᾽ που Ρἢ πὸ ἀοιθὲ {ποῖα 15 ἃ σογίδ! ἢ συϊτα ΤΟΥ ἴῃ [Π6 Ρῆταβα 
πανδίκως Ψευδώνυμος Δίκη, ἴῃς. ΟΧγτηοτοῃ Παρ εηϊηρ της εἤεοί. 

672. ξυστήσομαι, “ Ψ1Π ἴαςε Εἰπη᾿ : [Π6 νευῦ τεουγβ θεῖονν, ἀϊν! δά. 
674. Τὴδ ἀδίϊνε μεσα ἀοθϑβ ποΐ γεαπίσα ἃ ρτεροϑβιίοῃ, 45 συστήσο- 

μαι 85 50 ἰαίεϊγ οσσυτγτγαά : ἴῃ {6 ποχί ΠπῸ {Π6 σύν ΤΕαρΡβδΥβ 85 ΡτῈρ. "ἡ 
6γ7γ6. ΤῊΪ5 6 μᾶ5 Ῥεθὴ πεβα]θβϑὶυ βιβρεοίεα δηᾶ αἊπηθηάεα, 

1ΠΟουΡἢ. γα τησβὲ ταβίοτα πέτρων, “ 5ϑίοῃεβϑβ, ἢῸΠῚ πέτρος, ᾿πϑίεδα οὗ 
πετρῶν, “τοςῖκ5; ΤῸΠ] πέτρα. 

“Οὐ οΚ ̓ σϊηρ ΤΥ στθανα5, ἀδίδησα αραϊηβὲ [Π6 βρϑαῦ δηῃᾶ ϑβίοῃεββ. 

ὙΠΟ βἴοῃβϑβ τα ἴΠε χερμάδ᾽ ὀκριόεσσαν, 300. 
678. τῷ κάκιστ᾽ αὐδωμένῳ : ἴφἴκεη ρΡαββίνα ὈΥ͂ 5ΞΟΠΊΘ, οἰ που " σα]]θα 

ΡΥ {με ψοῦϑὲ ΠΔΠῚ8 (ΡοΪγη  Κα65),᾿ δῇ ὀρβουσα δηα σαίπου ἱπεδοινέ 
Ἐχρσββίοῃ, οὐ “11 βροόκεὴ οὗ, ψῃ]οἢ 15 511} 1655 ϑαϊϑίδοίοσγυ. Ηοτ- 
ΤΊΔΏΏ 15 0 ἀουθί τὶσῃϊ ἴῃ ἰαἰκίηρσ 1 πη] 4416, “ ἰπὶ νοῸ αἰίοβ βΌο ἢ 
ἀτεδά νογά5,᾽ τοίοσγιηρ ἴο ῬοΟΙγηΘΙΚαβ᾽ σαγβθϑθ, 636 56. [νεγγα!} 
ΒΔΥ5 “ἴΠΕΓΘ 15 ΠῸ ΔΕΓΒΟΙΙΥ ἴογ ἃ ἀδθροπεηὶ αὐδῶμαι᾽: Ὀυὲ Ὀεδί4ε5 
ΕἘππη. 380, (Πο. 151, ἴξ οσουγβ ᾿ΠαΙΒραςαΙΥ ἴῃ Θορἢ. Αἱ. 772, δῃὰ 
ταοβί ΡΥΓΟΌΔΡΙΥ ἴῃ ῬὮΙ.τ 30.} 

ὅϑο. αἷμα γὰρ καθάρσιον, “ἴοΥ ἴπεῖ6 15 ὈΪοοά ἰο οἴδδηβα [{παΐ 
βἰδιυσῃίοῦ],᾽ 1. 6. ἐμδὲ 15 ογάϊηασυ βαρ μεσ ΏΪΟἢ σα θ6 ρυτῆοά (ΌΥ 
τῆς Ὀἱοοά οὗ ἃ 5 ΚΠ ]ηνσ, Εππηλ. 450): ΜΏ16 (6 τιυγάογ οὗ ἃ σοί μοῦ 
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15. αὐθέντης (οὐ ἀὐτοκτόνος) φόνος, ψΏΪΟἢ Πᾶ5 πὸ ρυτβοδίίοη. 86:6 
ῃοία Οἢ 734. 

6δ8ι. ΤΘ δηδοοϊ απο ἤδτα (γο,ηῖγαΐἧνιες μνὼ 5. ἀγαηγαίϊα, 
ἐΡαΐ {πς πχαίμ8] 5] σου οὗ Κιηβηγθη !---ἰῃς βίαϊη οὗ {παΐ ρο!]υῖοη 
Θ᾽ ΕΓ βύονβ οἱ. ΤὍῇῆα β58π16 σοηϑβίγ. 15 ἔοα πα Αγρ. Ἰοοδ καὶ τὸ μὲν 
πρὸ χρημάτων κτησίων ὄκνος βαλὼν οὐκ ἔδυ πρόπας δόμος. 866 734}. 

683. “1 ἃ τηϑδῇ 5ῃου]ά πᾶν ἰγουῦ]6, ᾿δὲ πὶ Ὀ6. πους 5ΠδπΊε6.ἢ 
ΤΠΟ ορίαἰῖνε 15 1ῃ6. σφλθγα )ι᾽, 56, Ἰα]οπλαίϊς ἴῃ πηαχὶπΠΊ5. ἐν θῃ 
ψΠΘΥα {Π6 ΡυΐηςρΑὶ νεΡ 5. (45 Ὠι6Γ6) ΡΠ ΠΊασυ. ὙΠὺ5 Τ Πὰς, 1. 120 
σωφρόνων ἐστίν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν; ϑορῇ. ΑἹ. 521 χρεὼν 
μνήμην προσεῖναι, τερπνὸν εἴ τί που πάθοι. 80 ΜΙ οἰποΥ {Π8η σοη- 
αἰ οη 4] οἴαιιβα5, Δηΐὶσ, 666, Ο. Τ. 315, 979, ΤτάςΟἢ. 93, ἄτα. 

[Μοϑβὶ ε44. 5ἴορ {πΠ6 ᾿ἴης αἱ ἴΠ6 ἐπᾶ: Ἰδμεη ἔστω τήδδη5 “Ἰδὲ ἴξ ΒῈ 
50, “ΜῈ]] δῃηὰ σοοά᾽ : Ραΐ {15 15 ποΐ 80 ροϊπίβα οὐ ἢδίιτγαὶ, αηαᾶ 18 
56Π0]. οἸδατν Παά 1Π6 οἱμοῦ βίορρίῃσ: εἰ ὅλως τις ἀτυχεῖ, 'καλόριεγὸ 
δίχα αἰσχύνης. 

685. “Βαΐ οὗ [Πΐηρ5 δ οὔςβ βμαπηθία] δηά νοΐα] {ποτα 15 ὯῸ βΊΟΥΥ 
ἴμοιι σαηϑδὲ ἢηα.᾽ Τηδ ᾿ἰπ6 πα5 Ῥβεὴ Ὠδθά]Έβϑὶν βυβρεοίεα : [Π6 
Βϑηςθηΐ 15 ΒΡῈ δηᾶ ἢἤπε: “1 γοὰ μανα ἰὸ Ὀδαῦ βυβεσγίησ, δὲ 
Ιβαϑὲ 6 οἰβαῦ οἵ 5816 : [πὲ (Πποῃουτ) 15 1Π6 ΟἿΪΥΚ βαΐῃ δῇεσ ἄβδίῃ : 
Ραΐ ψἤογα ἀΐβρταςα ἰ5 δα ἀδα ἰο βυβεσγίηρ, [μθγα 15 ὯῸ ποηουτ᾽ (Π0Ώ6, 
1ῃδΐ 15, ἰὴ εηάστζαηςς οὗ {πΠῸ δα βετηρ). 

εὐκλείαν, τοὶ εὔκλειᾶν, 566 ηοΐ6 οἡ 402. 

[686--719. ΘΕΈΘΟΝΌῸ ΕΡΕΙΒΟΡΙΟΝ, Ρατί 1. Τῃ ἃ ἀϊαίοσιια ΠῸΠΊ [Π6 
βίαρε Ῥεΐνεε Εἴξοκὶθβ δηα ΟΒοσιβ, {πΠῸ6 Ἰαϊίου ἐπάρφανοιυσ ἴο α15- 
βαδάςβ {Π6 Κίηρ ΠΌΠῚ ΠΪ5 τΈβοΙνα ἴἰο πηεεῖ ῬΟΙγΏΘΙκα5. δὲ {Π6 βανθηῖῃ 
ϑαῖε. ὙΠοΥ 580 ἰἰ 15 ἃ "δίδὶ δηά Ἔν} ἄδϑβιῖσγε᾿ ἔοσ δῇ “ΠΏ ΠΟΙΥ Ὀ]οοά- 
5η6 4 ̓: [{ 15 ΠῸ 5Πδ1ὴη6 ἴο Πίηγ ἴο βϑᾶνε ἢΪ5 {Π|{Θ: ἰοσίπηθ δηὰ δία τῆδῪ 
σἤδῆρσα. Ἐϊθοκ θα. 411 ΓΠγουρ 5665 {παῖ Π15 Εαίΐε 15 ἢχεά, δηά 
ΗΙΠΟΠΙ ΠΡ ΟΥ̓ Θβοαρα ἱπΊρΡΟβϑ 1016. “ΤΠ συτβε οὗ ΟἸά!ρουβ σαπηοί θυΐ 
6 {Π1ΠΠ164᾽ : δῃηὰ 50 ἢδ βΌβϑβ ουξζ ἴο ΠΙ5 ἀθβαίῃ.] 

686. θυμοπληθὴς δορίμαργος ἄτα : ἸΙοαἀεα ἀδηα ρονετγία! ρΡῆταβα, ἴῃ 
{6 Ροεῖ᾿5 τ δηη6Υ : ὁἔαίϊαὶ ἔατν οἵ ᾿αί16 πηδϑίοσιηρ [Ὦγ 5011].᾿ 

ὅ9ο. κῦμα Κωκυτοῦ λαχόν, ΠΕΣ ἰο Κοκγίοϑβ᾽ νγανβ, δῃοίμευ ἤπα 
ἱπγασὶηδίϊνα Ρῆγαβα ἴοσ ἡ ἀοοτηδά ο ἀδδίῃ. 

6οι. Φοίβῳ στυγηθέν : τείεττηρ το ἴῃς “δηοϊοηΐ βἰη ϑν ΠΥ ἀνεησεά᾽ 
οὗ Ταἰοβ (745), γὴο ἀϊβορεγεά {η6 τος τερεαίβα οἕδοὶα οὗ Αρο]]ο 
τ[παΐ ἢ 5ῃουϊα βανα ἢἰ5. οἱἵν Ὀγ ἄγίησ σἢ]] 1655, δηα ἴῃ βρίίς οὗ ἴἴ 
Ῥεραΐ ἃ βοῇ ΟἸάΐροιιβ, 0 516} ΠΙΠῚ. 

692. ὠμοδακής, “ἤετος ἀδνουτίηρ ̓ : [6 56Π0]. βαγ5 ἄλογος, “ υη- 
Τοαβοηϊηρ,, ΜΜΏΙΟΙ πεεα ποῖ (45 5016 ΒΕΡροββ) ροϊῃξ ἴο δῃοίμαγ᾽ 
ΟΥΡΊΩΔΙ τοδάϊησ, Ὀαΐζ 15 ΠΊΘΤΟΙΥ ἃ ἰδτηθ ΡΑταρΡὮταδθ οὗ Εὠμοδακής. 

693. ΤῊΘ 56}0]. 545 ἐπιθυμία ἡ πικρὸν τὸν καρπὸν ἔχουσα, ΞΟΠ 
1παὶ Π6 τϑαᾶ πικρόκαρπος: Βυΐ 1ῃ6 δος, πιαῖκαβ ἃ ποῖα εβξοιίνα 
ΡὮγΓαβ6. 

όρς. Μ τϑαάβ αἰσχρά: πὶ {πὸ τεδάϊηρ ἐχθρά οἵ [με Ἰαίεγ Μ55, 15 
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ΝΟΤΕΒ. [1νῈ5 681-705 

εἸανγ ρὲ τίσ ῃς, ὈοΙῃ οα δοσουηΐ οὗ [Π6 β56η56, δῃᾶ [Π6 δηιῃ6515 
{ο φίλου 

[ε ἀηὰ αι ΔΥΘ [ῃ6 σοπηπηοηαϑβί σοηδιδίοῃ ἴῃ Μ55.] 
τελεῖ ἀρά (Μ535.) σαῃηοί ΡῈ βουηά, ἃ5 ἴπεὸ νογὰ 15 τελείᾷ πιὰ [68 

ΕἸ ΠΡ Οββῖθ]6. 1 Πᾶνα δἀορίβα δ εἰ μέλαιν᾽ ν»» ὨΙΠΘἢ ΟσουΓ5 833 
ΜΙ τελεία 85 εριμεὶ οὗ ἀρά. [ΟΙἸΠοΥ5. ργείεσ ΔΝ ογάβννουι ῃ 8 σού- 
τβοίίοη τάλαιν᾽ ννΪ]Οἢ οσου5 Επτ. ΗἸΡΡ. 1236 ὦ πατρὸς τάλαιν᾽ ἀρά; 
Ῥαΐ τάλαινα 15 ποΐ 50 φοοά ΜΙΝ ἐχθρά. 1 

697. λέγουσα κέρδος πρότερον ὡστέρου μόρου, “(Ε]]Π1Ὡρ᾽ τὴ6 οὗ ρβϑίῃ 
ἢτϑί, αηᾶα ἀβδαίῃ αἰζαγιναγά,᾽ 1. 6. 51 5}4}1} ἢγϑί 51αν Ὠΐπ), (μθ θ6 516]. 
ΤῆΘ σ6η. 15 φονεσηθα ὈΥ πρότερον, Δα τΠ6 οΥαΪΏΔΙΥ Ρῆταβα ψου]Ἱά 
Ὀ6 κέρδος πρότερον μύρου. 

όφο. βίον εὖ κυρήσας, “πανίηρ᾽ Του ΠΑΡΡΙΏ655 ἴῃ {ῃγΥ 16,’ {Π6 
407.. ἸΤΑΡ]165. 18. σβδῆρα ἴο Παρρίῃβββ. βίον ἴ5 θεϑὶ ἰβκβὴ ἃ5 δςς. 
οὗ τεϑβρβεοῖ : κυρεῖν 508}}ν Πα5 ρβεῆ. θη ἰΐ 5 ἰγαηβιτῖνθ. ὙΠ 56η58 
Ϊβ : "ἀο ποῖ φῸ: ΠΟΩ6 Ψ}1}} 6411] γον οονναγά, {π6 Βαίη ἰο γοιι ἰ5 ἴοο 
υλδε ΤΟΥ γοῦ Ψ01}} ρΡᾳσρα νου Ποιι56 οὗ {Π6 συγβα. 

μελάναιγις ἐκ δ᾽. Μ65 Πᾶνε μελάναιγις δ᾽ οὐκ, ΜΏΙΟΉ 15 (ΤΠ {Π6 ἴσα 
τοδάϊηρ δόμων) ὯῸ 56η56. Μοδβονοἷΐ, ἴ ἄοεβ ποῖ ΠΟΙΤΘΒΡΟηά τ 219. 
1Π6 διηςἸβίσορῃθ, ΏΙΟἢ Πδ5 1Π6 5118] ἀοςμπηΐδο -θοι θαλερωτέρῳ. 

ΎΒοτα σδη 6 {Ππ||6 ἀουΐδὲ ἐμαὶ ἐκ δ᾽ (εἰ! δῃᾶ ὙΥΈο ΚΙ.) } 15 Πρ. 
ΕῸΓ 1Π6 ἀἰβρδοειηθηΐ οὗ δέ 5εῈὲ (ο. 519 τὰ δῶρα μείω δ᾽ ἐστί; Αρ. 
278 ποίου χρόνου δέ; ῬΙΟΌΔΡΙΥ ἐκ δ᾽ νὰ5 νυ θη δ᾽ ἐκ, {πε 
δ᾽ οὐκ. 
ΤΠ αἰγίς 15 {πΠ6 Ἡοτηεσῖς ἀϊνίηθ 5}1614, νοσῃ Ὀγ Ζειβ δηᾶ Αἰἴμεηα; 

1 ννὰ5 σοῃοεϊνϑα 85 πηδίϑ] πηαάβ ὉνῪ Ηερμαϊδίοβ. ΟΥἹΡΊΏΔΙΠΥ 11 ννὰ5 
ῬΙΟΡΔΌΙΥ δῇ ἱπηαρσίηδίϊνα τη ἀθυίηρ οὗ [6 ϑἰοτιητ-οουα (ἀΐσσω), Βαϊ 
ννὰ5 ἰδία σοπηοεϊναα 85 ἃ ροδί-ϑἰκίη (αἰγ-). Ηδτα 1 Πὰ5. ρεύμδρβ [15 
ΘΑΥΠΕΙ ἀϑϑοοίδίοηβ δηα πηθδη5 “ ὈΪΔΟΚ-ϑιοση-οἰδα Ετϊηγ5.᾽ 

701. 1.6. 1Ὲ Ἐπ6οκΚΙ6Ὲ5. ἀβοϊηθ5 {πΠ6 σομηραί, {Π6 πουβα σα Ὀ6 
Ρυτηαά οὗ {Π6 Ἐρινύς οΥὁ συγ56 ὈΥ βδοτϊῆςε. 

703. ΤΠῖ5 Πη6 15. οΌβουγα, αηα μὰ5 θθθη νδυϊοιϑὶν ἱπίογρτγείβα : 
Ῥαυΐ {Π6 5᾽πηρ]οβϑί δηά θεϑί 5656 15 :-- Ῥαΐ τῃ6 Ῥοοη [10 ΠΥ σομηΐτν 
ἔγουη τὴν ἄθαίῃ 5841} ὈῈ ρσγαϊβεά, 1. 6. ἴη εἤξοϊ μ6 βαὺ8: “ὙἼΠα σοῦβ 
Πᾶνα ἰουροίίθῃ τηθ---ἰῃδ βδουιῆσεβ γοὰ βρϑαῖὶς οὗ αἴξ νδίῃ---θὰϊ ΠΥ 
ἀδδίῃ Ὀγηρ5 βαίεϊυ ἴο {πΠ6 βίαϊε δῃηᾷ πηθ ν}1}} θ6 σγαϊδθίῃ! : Ὧν 1Π6 ἢ 
5ῃου ἃ 1 μυῦγ τῴῤογε ἀδαῖη ΔΎ τηογε--- ΨΥ ποῖ ΤηΔΊῸ ἢ ὈΟΙ]ΑΪν ἴο 
ἴαςε ἴὶ 

ΤΗ15 ἰηξεγρτοίδιοη 15. Β: δίῃ αν [Πδὲ οὗ οὴα βοῃο]ϊαβί, γῆ ϑδγ8 
μετὰ θάνατον ἴσως εὐκλείας τευξόμεθα. ὙἼΠΕ νἱν!α τι56 οὗ ΠΟ Ρταβθηΐ 
θαυμάζεται ἴῃ ̓Ρτορββίς Β6Ώ56 5 Ἰαϊομηδίο : χρόνῳ μὲν ἀγρεῖ πόλιν, 
Αρ.126; ; οἵ ̓ ἐπικραίνει, Εττη. 950 ; τίνα με φὴς ἔχειν ἕδραν; Επτη. 892. 

704. τί οὖν. ὙἼΤΠΘ Πἰαίι5 566 πὶ5 ἴο ἢανα Ὀθθη δον ἴῃ Ατἰὶς 
δἴζευ τί, βεῈ 2οῦ. 

σαίνοιμεν : {π6 ἰάξα 5 {παἰ οἱ φολε[α ζ) αι ἤετοα ἴοα, ἃ5 ορροβεά 
το βσλέζγισ Ὠϊτα, 

γ7οϑ. νῦν ὅτε .. ., ͵. 6. νῦν [σαίνοις ἂν] ὅτε. “ΑΥ, ἄο 50 πονν, Ώδη Πα 
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((ῃς μόρος) 15. δἱ Πβαηά. Τῆς ἀδηρογ 15 οἷοβα : υἱϑϊά δηάᾶ ἀνοϊὰᾷ ἴὲ : 
ΒΟΟῊ ἴδία Ἰη8Υ Ἀ6 Κίπαεγ ἴο γοῦ : πονν [ἴΐ 15 [Ὠγεαίθηϊην. 

δαίμων᾽ μα5. θβϑῆ βυβρθοίβᾷ (Η.) Ῥβοδυβα ἰΐ ἰ5 ἃ βροηάᾶεθ, ψἘ1]6 
κεκλή- 698 15 Δ ἰΔΠ10 115, Βαϊ {Π15 15 [η6 νγ611- Κηουνη “ ̓γγα! 908] ᾽ ἸοηΡ᾽ 
5140 16 οὗ [ῃ6 ἀοσμηγίας, 80 Επη1. 266 φεροίμαν βοσκάν. 

"οὔ. λήματος ἐ ἐν τροπαίᾳφ. Μ55. Πᾶνε ἀντροπαῖα. ΤῊ ψοτζά τηιβὲ 
Ῥε τροπαίᾳ, “5}1{|ηρσ σα ]α ΟΥ̓ ὈΓΘΘΖα, ἃ5 ΜῈ Βᾶνε φρενὸς δυσσεβῆ 
τροπαίαν, ΑΡ. 219. ΤΠ ῥτανίοιιβ ψνογά τηϊρῃὲ Ὀ6 ἄν (Η δίῃ) οἵ ἐν 
(Α14.). ὙΠε Ἰαιίεσ 15 ρΡεύβδρβ {ῃ6 ποδί κεν. Τῆδ πηραηΐηρ Μ1]] 
ἴΠθη Ῥ6, ΠίθγαΠΥ, “1ἢ ἃ σμδηρεά Ὀτθαζα οὗ βρίτῖς δἴξευ Ἰοηρ' {Ππ|8 
[οσίαηθ ΤΑΥ͂ σοΙη6, ὅζο.᾽ 1. 6. " Εοσίψηβ τῆδῪ σἤδηρα ΠΟΥ βρίσις αἵ 
Ἰαϑβῖ, ἀηα σοπη8 ΡΕΙ͂ΌΠΔΠΟΘ, ὅζο. ϑ50ΠΊ8 ΒΌΡΡΟΞΒΘ λήματος ἴο Ὀ6 “ γο" 7 
βρί γι : Ῥαΐ {Π|5 ὑψοῦ ]α σογίδίη!ν τθασῖτα σοῦ. 
Μ τεδᾶβ θα-λωτέρῳ ΜἸΓΠ ἃ 51ΠΡ]6 ἰετίεγ (ηο ἀουθὲ λ) ογαββᾶ : ἃ ἰδΐού 

Βαηά σοττϑοίβ ἴο θαλερωτέρῳ, τεδὰ ὈΥ [86 οἴμεῦ Μ55. Τα νοσὰ 1 ἴῃ 
ΗοΠΊΕΘΓ Ἀ51ΆΠῪ τηθδη5 “τί ἢ, “Ὀ᾽5,᾽ “ βίτοηρ, “111 (αἰζηοί, μηροί, 
δάκρυα, χαίτη, γόος) : Ὀπὲ 1ξ 15 ἌρΡρΙ δὰ (Οάα. 6. 66) ἰο γάμος ΔΡΡΑΙΕΠΕΥ 
ἴῃ 1ῃ68 8686 οὔ" γου Β[α],᾿ “αϊτ,᾽ ἀια ΠοΥδ [Ὁ τηΔΥὺ Ὀ6 ΡΕΥΠΔΡ5 πι564 ἴο 
τήθδῃ “ 5οΐϊζ, “ ρεηΐί]6.᾽ ΟΥΠΕΙ σοη]͵θοίατεβ ἀγα. θελεμωτέρῳ ((οη.), 
χαλαρωτέρῳ Ηεπη. ), μαλακωτέρῳ (ΗεἰΠη5οΕ}), Ῥαΐ ἀγα 1655 Πκεὶν ἴο 
Βαανα θββϑη σοσγαυρίεα ἰηΐο θαλλωτέρῳ. 5111 τη6 ννοτὰ ἄοεϑβ οί 566 ἃ 
Ὠδίαζαὶ] ΟΠ : δῃὰ οὗ [ῃ68 ςοη]θοίατεβ, (ομϊηρίοη᾽ 5 15 ΡΟ ΠΔΡ5 [(ῃ6 θαϑί. 

γοδ. ζεῖ : τηρία ΡΠΟΥ Δ Π]ν, “ ταρεβ. 
709. Μ τϑδάβ ρίυταὶ ἐξέζεσαν, ΜΜὨΙΟΒ Ἡετηι. τείδί 5 οα {Π6 βτουπά 

{παῖ κατεύγματα 15 ρΡετξοη!ῆςα. Βαϊ 1ξ 15 τῆογα Π|ΚΕΙΥ ἃ ΤΠΕΓ6 5110 ἴου 
ἐξέζεσεν : {π6 πεδιζ. νΕΓΌ 4] 15 ποΐ δα 51} ρεύβοῃϊ πε, 866 ποίβ οἡ 982. 

ΤΠἼΙ5 Ραββϑαρα ταίειθ, ἀουθ1655, ἃ9 Ησδετη. βυρσραβίβ, ἴο ἰῃη6 Ἰἰοϑί 
ἰγασεαγν Οζαζφοιές, ψὨ]οἢ ργασθαάθα {15 Ρ]ΙαῪ ἴῃ τ[Π6 {ΠΠοσγ. Ναὶ 
1Π6 ν]ϑίοη (ὄψεις) νγὰ5 ΠΙΟἢ ἐΟἸ]οννδα οἡ ἰῃ6 ουγβε, κα ἀο ποί 
Χδοῖγ Κηον : Ὀπΐ 1 οἸθαυν ἐογεϑμδάονθα {Π6 β σέ θεΐνψεεη {Π6 
Ῥτγοίῃοβ βίδα Ὀγ {πΠῸ σννογά, δ5 'ἴπ 730-1, "τῃς οταεὶ βίθεὶ αἰνι ἀϊηρ 
{ῃ6 σοοάβ.᾽ 850. Πεῖα {ῃ6 ν᾽βίοῃ 15 οδ θα “ ἀϊνιάοσ οὗ οὔσ [δι Π6 τ᾽ 5 
ψγ Δ ἢ,᾽ ἢ {Π6 58Π16 ΡΥ]ΠΊ ἸΤΟΠΥ. 

713. λέγοιτ᾽ ἂν ὧν ἄνη τις, “ ὅδγ Διρῃξ (Πδὲ πηᾶν Ὀ6 ἄοηα,᾽ 1. 6. ἀοη 
ΤΑ ΚΘ ἃ ἔτι {1655 γεαιδϑί ἴο ἑοσρεαῦ νηδΐ 15 τεβοϊνεα οη, 80 οὗ ἔπ116 
ῬΙοίβ ἄνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν, 1]. 2. 347 ; ἄνη τη68 5 “ Γ]ΠΙπηΘηΐ. 

λέγοιτ᾽ ἄν 15 [Π6 σοτητηοῃ τι56 Οὗ ροΐβ 4] 85 τα] ᾿τηρογαίίνα, 
714. “Ἃο ποΐ ἴδοι ἔοτἢ οἡ {Π15 ουτγαπά δἱ [Π6 βενεηΐῃ σαία" : 1Π6 

σομηηοη ροαίϊς τι58ὲ οὗ 2γεροσίξίογ οὗ γεδέ ΜΙᾺ να οὗ 20 7071, 
ΟΥΡΊΏΔΙΥ ΕΡίς, 566 ποίβ οὔ 403. 

716. “Ὑεῖ νϊ]οἴοτγ Ἔνβη ἐπουρῇ Ραβ6 ἔπ σοᾶ Βοηοιτβ,᾽ 1.6. ΤῊ [πίη σ 
15 ἴο σοῃα που, ανϑη 1 γοιι ἄο 5Π ΓΚ ρεῦβοηδὶ σοημῆϊοί. ΤῊΪ5 15. υϊΐα 
ἴῃ ΠΑΥΠΊΟΩΥ ΜΙ {ΠΕΣ ργανίοιβ δάνιςοα ; “ Ποη  σοτϊηπηξ {Π6 51η οὗ 
5ῃθάαιηρ ἃ Ὀσγοίμοιβ Ὀ]Ϊοοά (682): ... Ἐ ΘῃουρΡἢ ἴοσ ΤΠΕΡδἢ5 ἴο 
ἤρηι Αὐρῖνεβ (679) : τείϊσα ζοτῦ, ργεβθηί {Π6 σοαϑβ Ψ1} 6 ἀρρεαβεά 
Δα {Π6 ἔτῪ ἀερατί (700). 

[Τῆς 5080]. ἴδϊκα5 {Π6 νίκη ἰο ΡῈ ἘΘΟΚΙΘ5᾽ ν]οίοΥΎ ΟΥ̓Οσ ῬΟΙγΏΘΙΚΕ5, 
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ΔῊ 50 15 ογοβα το ἰδῖκα. ἐπ6 ᾿ἴὴ6 85 φϑ 5 2071, ΟΥ̓ ΓΔΏΒαΐα τιμᾷ, 
“ΡαΙ5Π65,᾽ ΜΒΙΟῊ 15 ααϊα ᾿ΠΠρΟβ510 16. Ρδὶθυ δηά Δ Υτα}} ἰαΚα κακὴ 
νίκη ἴο πγεδῃ " ἀδἔδαϊ, νυ] ἢ 15 ΝΕΥΥ ΠΆΓΒἢ δηα ΟΌΒΟυΓα. 
ΤῊ ΟΒοτῖιβ ἀῖα υὐρίηρ ΕἴΘΟΙΙ65 ἴο Κααρ αἰἱοοῦ ἔγοτῃ {ῃ6 ἢσῃϊ : {Π15 

ΤΊΔΥ Ὀ6 σοναγάϊυ, μα 1Π6 Ὀδΐε]8 νν1}} θ6 ὑνο, νυν] ἢ 15 1Π6 πγαΐη {Πίηρ. 
50 Ζ Ζϊε ἰο]ά ἴῃ ογάεσ ἴο βυσσξεα 15 5]11|ΑΥῪ 1υ5ι1Πεα Εταρ. 273 
(ψευδῶν δὲ καιρὸν ἔσθ᾽ ὅπου τιμᾷ θεός) φυοίεα Ὀγ ἍΝ ΕἸ], γῃο. Ποννενεσ 
δῖνεβ 716 ἰο Εβοκ 65.] 

18. δρέψασθαι, “το ῥΙποΙκ ᾽ ; ἃ Ρο]ά τηείδρ μου ἔου " ἑα Κίηρ ἃ Π|ὲ.᾿ 
719. ἐκφύγοις : {πΠ6 σεῃεγαζίησ ἡ γοα,᾽ 85 ἴῃ ἘΡΊ5η. 80. 50ρΗ, 

Απίῖρ. 476 πλεῖστ᾽ ἂν εἰσίδοις. ΤῊ αἰζεγαίϊίοη ἐκφύγοι σου] ΟὨΪ]Υ πλεδῃ 
“ΒΘ ’ (ΡοΪγη.) 5881] ποῖ Ἔβοᾶρε : ἃ νΕΥῪ τ ΠΟ ἢ ἸΠ’ΟτΊΟΥ βεη56. Εἰἴθο τ] 65 
ἰγϑαΐβ 815 ἢρῃϊ ἃ5 ἃ ἀπΐγ, δῃὰ {Π6 ᾿ρεπαϊηρ ἀδαίῃ δ5 ἃ ἔδίβ. 

[ΣΕ ἱϑοζίος ροες ομΐ 20 15 ἄφαΐλ.} 

[720-Ο1. ΘΈΟΘΟΝΌ 5ΤΑΒΙΜΟΝ. 1 ἔδασ {πὸ ἔδίδ] (υγβε οὗ ΟἸἹΑΙΡΟαΒ : 
{Πη6 ϑ'νοζά 514}} ἀϊνι ας τ[Π6 Πουιΐασα, δα ἰδανα ΠῈη ἘπΟῸΡἢ ἰαηα ἔοσ 
ἃ στανα (720-33). Οὔοα {π6 Ὀ]οοά 5Π64 οὔ βδτίῃ, {δῖε ἰ5. ΠῸ 
οΟἸεδηβίηρ ΙΏΟΤΘ. ΑἾδ5, ἴοὺσῦ πα Ψοα5. ῃ)]ηρ] δα ψΙῊ (ῃς6 οἷα : ἔοΥ 
δηοσίθηϊ γγὰ5 {Π6 51η---ἰῃ6 συγδα δοϊαϊηρ ἴο {Π6 {π|γὰ φρεηδσγδίου--- 
16 51ὴ οὗ 1,105 ψῆο ἀἸβορεγεα Αρο]]ο (734-49). Ηδ Ῥεραΐ ἃ βοη-- 
ἀφξδίῃ ἴο Πϊπη561 δηα 5ῃδπια ἴο ἴῃ68 αυδβῃ : ἃ 568 οὗ ἰγοῸ 165 Ξυγρεβ 
τουηά [Π6 5Π1Ρ οὗ 5ἰαΐε---ἃὰ β]θῃᾶοσ ἀείεηςε : 1 ἴδασ ἰεϑί 1 Του ποῦ 
(7γ5ο-65). Ἐοτ {Π6 οὐ86 σοιηθ5 ἴο ρΡδ55, γεῖ {πΠ6 11] 15. 51:1} {Πδσα : 
ΟἿ ΕΔ] ἢ 15 ἰοϑί ἴη (Π6 ϑίουπῃ : ἴὉΥΓ ὙΠῸ νγὰβ στϑδίευ πιδι ΟἸαΐρου5, 
Ὅ}0Ο 5ἰενν {πῈὸ ΘΡἢῃΙηχ ἢ Ραΐ θη ΠΕ σδηα ἴο Κηον οὗ ἢῚ5 τδύτία σα, 
ἴῃ ἔγεηζυ Π6 ἈΠ] ηἀεα ΠΪ5 εγε8, δά ουγβεα 15 505, ἰἢ ΔΩΡΈΓ ἴΟΥ ΠΕ ΙΓ 
πδρ]θοῖ, {Παὶ ομα ἄδὺ ἔμεν ϑῃουά αἰνιάα {πεὶγ Ποιϊίασα ἢ {Π6 
ΒΨΟΙΑ : δῃᾶ πον 1 ἔδασ Ετηγ5 Μ01}} Ὀσίηρ 1 ἴο Ρ455 ! (766-1).]} 

720. πέφρικα τὰν... Ἐρινὺν τελέσαι. ΤΠ Ξεηΐσηοε ῬΕρΊΏ5 45 Ποῦ Ρἢ 
᾿Ἐρινύν νὰ 5 ΟὈ]εοί-ἀσοιι5, ἴο πέφρικα, ἀηα ἤηΔΠΥ ἄδνεῖορβ Ὀγ {Π6 
δααϊίοη οὗ τελέσαι ἰῃῖο 4 {{|1- Ὀ]Ον δοσιβ. ἢ ᾿ηῆηϊῖναθ. 80 
Θχϑοῖὶγ ἴῃ Ηομιοσ Οα. 22. 40 οὔτε θεῶν δείσαντες... ] οὔτε τιν᾽ ἀνθρώπων 
νέμεσιν κατόπισθεν ἔσεσθαι. 1]. ξ. 6ΟΙ οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον | 
αἰχμητὴν ἔμεναι. “1 5ῃπά ΕΓ αἱ ΠΟΥ, [Π6 ρονγεῦ αἰνῖηθ ΠΠΠΚΕ ἴο σοί, 
Ψηο αν ἴον {Π6 Ποιιβ6, ὈπΠούτηρ ῬΤΟΡμεΐαϑβ οὗ νψοα, Εσηγ5 οὗ ἃ 
[Αι μου 5 ρσγαυεῦ, [μΠαΐ 58:6 ϑῃου]α δοσοπΊρ! 158} [Π6 γαίῃ] συ γ565 οὗ 
ἐτεηζιϑα ΟἸΙαΙρουϑ.᾽ 

726. παιδολέτωρ, “ ἄεεα!ν ἰο Πὶ5 5οὔβ.᾽ ὀτρύνει, “υὐρεϑ᾽ 2672: 
1Π6 οὈ]εςὲ υπάἀεγβίοοά ουΐ οὗ παιδολέτωρ. 

"227-33. ΤῊ σΘΏΘΙΑΙ 56 η86 15, “ΤῈ βνοταά 54}1 ἀϊν!ἄε τῃ8 
᾿πποτϊίδησα δηά ἰθανα ἴο βαοῇ Ὀτοῖ ΠΥ ἰαηα ἜπουρΉ---ἰοῦ ἃ σύανα "ἢ 

ΤΗϊ5 ἰβ ἱπγαρι πίνειν Πεϊρῃίεηθα ἢ ἀπυβαδὶ δαάδοιϊν οὗ 
Ῥειβοῃὶποδίϊοῃ :-- 

4 ΤΙΒ ἃ 5ί γα Υ αννασγβ [Π6 Ρογ(0Π5, 
ΟΙΠαΙνΡθοβ, οἤβμποοί οὗ ϑουίῃίδῃ8, 
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ΔῊ 6Υ}} ἀϊνίοσ οὗ [ῃ6 σοοάᾶϑ, 
16 τεϊθητ]655 [ΤΌ :-- 
ἀεδδϊηρ {Π6πὰ ἃ ἰοΐ ψμογείη ἴο ἄννε]], 
Ιδηὰ ἔμπα 5141} πο εἼνεὴ ἴῃ ἄβαίῃ, 
ὯΟ ἰογᾶβ οὗ νἱάς δϑίδίαϑ "Ὁ 

Τῆς Ολαϊνόες (Χάλυβοι 15 [Π6 ΤΆΓΟΥ ἔοττη, ΑἸς. 980) αὐ ἀβϑου θεά ὉῪ 
Χεπόρμοη (480. 5. 5. 1) ἃ5 θεϊηρ νγγεϑί οἵ Μοϑβυῃοῖκοὶί, 1. 6. ᾿αδὶ βαϑβί 
οὗ (δρρδάοοϊα δηά οἡ {Πς βου οοαβὶ οὗ ἰπ6 Ἑυχίηθ. ϑίταθο (549) 
ἀδβοῦθα5 ἴῃ σου ΓΥ 85 ἃ ΠΑΙΤΟ ΒΡ οὗ σοαβί, ἢ ῃ6 ἱσοπβίοηβ 
8115 Ῥεῃϊηά. Τῆς Ρβορὶα δὲ ἔτοτὰ Αδβϑοῃν 5᾽ {πη 6 Κηονῇ 85 ΤΟἢ 
ΜΟσΚΕῖβ, δηᾶ τῃ6 ψοσὰ χάλυψ᾽ 15 υϑεα ἴοΥ {Π6 τηεία], Αδβοῆυ]ι5 
(Ρτοπι. 714), ἃ5 Πεσβ, σοηηδοίβ ἴπῈ πὶ 1 {Π6 Θογιίδηβ, αηα ρ]ασα5 
1Πδῖ (ἡ ΥΟΏΡΊ]Υ) οἡ {6 ποζΖζ σοαβὶ οὗ (ῃς Επυχίηθ. 

731. Τα σοηῃϑβίγαοίοη 15 διαπήλας, “ Πανίηρ Δ]]οἰἐαα ̓  ΤΠ 6 πῃ (αὐτοῖς 
πηἀοτϑίοοα), χθόνα ναίειν, “Ἰαηά ἴο ἄννε}}] ἴη,᾿ ὁπόσαν κατέχειν, “50 
ΤΏ ῸΠΟἢ 85 ΠΥ σδῃ ΒΟΙά,᾽ καὶ φθιμένοισι, “ἀνε ΜΏΘη ἀδδά. ἘῸΥ [6 
ἴηΐ. (ατάσεα σοηβεο. αἴζευ ὁπόσαν ἴοΥ τοσαύτην ὥστε) ΠσοΙΊΡΑ͵ΙΕ ὅσον 
ἀποζῆν, ΤΏας. 1. 2, ἀηα {Π6 σοτηπΊοη 56 ΜΙ οἷος Δηά πῇ, φθιμένοισι 
15. ἴῃ βίσγιςξ ἀρτεεπηθηΐ (ὈΥ ἰἰγασιϊοῃ) ἢ τς (αη ἀογϑίοοα) ἀδί. δἴζεσ 
διαπήλας, ΜΨὮ16 ἀμοίρους τανετί5 ἴο {Π6 δος. δηά ἰηΐ, 45 οἴΐζεῃ. 80 
σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν . . . μὴ πάσχουσαν, ἘλὰΥ, Μεά. 814. 

734. “Βαΐ ψ ἤθη {ΠῈῪ Πᾶνα Ρεγ5Π66, 5] ὈΥ ἃ Ῥγοίῃειβ μαηᾶ. 
ΤἼΘ σοπῃρουηάβ οὗ αὐτός (αὐτοκτόνος, αὐτοφόνος, αὐτοδάϊκτος, αὐτόχειρ, 
αὐθέντης) αἴξ υϑεα ἔογ “[Π6 τηυσγάευ οὗ Κιμϑηγαη ὈΥ Κιηβιηδη, ἴο {Π6 
ατεεῖκ άδ8 ἃ ἔδυ τῆοσα αὐννία] ΡΟ] ο ἐπα πλῈγα τσ Τ συ οὗ δὴ ουΐ- 
Βάδθσ. 80 αὐτόφονα κακά (οὗ ἰῃς6 Ῥεϊορίᾷ οΥἸΠ165), Αξρ. ΙΟΟῚ ; αὐτο- 
κτονοῦντε (οὗ {πΠ656 ἔνγο Ὀτοί 6.5), Αητρ. 56; τέκνοις προσβαλεῖν χέρ᾽ 
αὐτοκτόνον (οἵ Μεάεϊ4), Επυτ. Μαά, 1254 ; δηᾶ ἴῃ [15 ρίαν, 6δι1, 810. 
ΤΠ οἰδαγεϑί ἰπϑίδησε 15 Αηΐρ. 1175, ΏΘΓΕ [Π6 ΠῚΘΘΒΘΘΏΡΕΙ ΤΕΡΟΥΐ5 
Ἡδοιηοη᾿β βυϊοϊάθ ἢ [Π6 ννογάβ αὐτόχειρ αἱμάσσεται, Οἡ ννϊοἢ (Π6 
ΟΠΒοταβ. δϑκβ τυλφίλθ7γ τὐας 1{ ὧν ἡΐξ Μαΐλογ᾽ς λαπαῖ 97 15 οτῦϑι: 
5ῃονψίηρ {Πδΐ αὐτόχειρ ᾿Ἰπο] 465 ὈοΙίΉ. 

736. Μ595. τεδᾶ καὶ χθονία, ΜΙ ὨἸΟἢ ἄοα5 οί πηδίγ 4}}ν σοτγαϑροηᾶ 
ἴο αἰῶνα δ᾽ ἐς, 744. χθονία 1ἰ5 ὯῸ ἀοιθὲ σογχαρί ; ἔννο 5.0]. ἐχρί δίῃ 
ἴξ ΌῪ πατρῷα κόνις ἀῃᾷ πατρία γῆ. ἍΝ ΕἾ] Ξυρσαβίβ νερτέρα, ΕΥΔΏΘΚΕἝΏ 
πατρία, ἩΥΠΊΔΏη γαΐα. ΠΕ ἰαϑέ 15 {ῃ6 Ὀεβί: ἔοσ Η. αυοίεβ δῇ 
(επηβη 64) ποίς οἵ Ἡδϑυς 5, γαΐα κόνις" ἡ γῆ, ΨΥ ΠΙΟὮ ΒΙΓΟΏΡῚΥ σοη- 
ἢττηβ [Π6 σοη͵δοίατα. ΑσςοΓγαϊΡῚΥ 1 Πᾶνε δαορίεά [{. 

ΤῊΘ ἐπουρῃϊ, “θη θαυ μα5 ἀσαηῖκ ῃ6 πιυγάογεα Ὀ]οοά, ποτα 
ἰἴ5. 20 οὔγα;, 15 ἃ ἔδνουγιίθ οὔθ νυ ἢ ΑἜβομυ]αβ ; τὸ δ᾽ ἐπὶ γᾶν πεσὸν 
ἅπαξ . .. μέλαν αἷμα τίς ἂν πάλιν ἀγκαλέσαιτ᾽ ἐπαείδων; ΑΔΑΡ. τοῖς ; 
τί γὰρ λύτρον πεσόντος αἵματος πέδοι; (Πο. 48 : αἷμα μητρῷον χαμαὶ 
δυσαγκόμιστον, Ἐςα τη. 261. 

742. παλαιγενῆ 5 ΕΠ ΡΠαίϊς, απ σοηπθοίβ ΜΙ παλαιοῖσι, 740. 
“ΑΥ, ἔἴτοπῃ οἱ νγὰβ [ῃς ὑγδηβοτθϑϑίοῃ 1 (6}} οὗ, 5 Υ ἀνεηρεά--ἴο 
1ῃ6 {πϊτά σεπογαίίοη (ῃ6 οὐδε Δρϊ465---Ὑ ΠΏ η,᾽ ὅς. [4105 νγὰ5 
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νη θα τῃγῖσα μ6 δῃουα ποῖ Ῥερεῖ ἃ βοῇ: ἢθ ἀϊβορεγβᾶ δπᾶ 
ΡῬΕΙΒΗΘά : δὶ5 βοῇ, Οἰάΐροιβ, εν ἴπη δῃὰ νεάάβα ἢἰ5. τποίπου, 
δηα Ῥεσδῖηβ δοουζβαά, ὈΠη4, ουϊοαβί, δηα ψταίϊοποά: δηα ΠΟΥ 
ΟἸΑΙΡΟΙ5᾽ 50η5 δ΄Ὲ ΦΌΠΕ ἴο ἐμεῖτ Ἰαϑὶ ΠΝ ὙΏΠΘΓα [Π6Ὺ 5}4}} ἀἰ6 ὈΚ 
Εδο ἢ οἰμειβ. μβαῃάβ. ὙΠι5 {Π6 Οοὔ56 5 δἱ ΟἸΟ6 παλαιγενής δὰ 
ὠκύποινος. 

ν΄ 746. βίᾳ φσονοῖηβ ᾿Απόλλωνος, “1 ἀδδριία οὗ Αρο]]ο, δἱθεῖῖ ἢ8 
τσῖος ἀςξοϊατεᾶ, ὅσ. 

740. σῴζειν : [ῃ6 “Ῥτορμείϊς᾽ 56 οὗ [ῃ68. ργεϑθηΐ θα γα 5ῃου]ά 
56 {Π6 ἔπΐατα ; 566 ηοΐβ οὐ 429. [1 Ῥεϊοηρβ ἰὸ ἴῃ βαῃι8 βτδηι- 
τη δῖ 108] 56 85 {Π6 δογὶϑίὲ ̓ ΕΧΔΠΊΡ 65 ἴπθτα ρίνεη. 80 Ρ]αΐ. αούρ. 520 Εὶ 
μὴ φάναι συμβουλεύειν ἐὰν μή τις διδῷ, ἄς. ὙΤταηδαΐῖα “1 Πα ἀϊεά 
Ιου ἰδϑὰβ ἢ 5ῃου]α βανε.Ψ 

[εἰπόντος ταὶρῃηϊ αἰδὸ 6 ἰβίκδῃ ἰῇ {Π6 σοϊηπιοη 56 η586 " ογάεσϑα, 
Ῥαΐ {Π6 ρδυίορὶα 15 θη 1655 παΐασαὶ ; [ῃ6 βθῆβα ἰβ Πδύβῃϑυ ἢ ψῈ 
ἴδκα 1ἰ ὁ το]4 Πΐπὴ ἴο 5ᾶνα 15 οἱΐγ Ὁ. ἀγίηρ ψιποαυέ 15586.} 

750. κρατηθεὶς δ. ὍΤΕ δ᾽ 15 σ,ΔΙ τ ΔΙΊ ΑΠΥ ϑυρεγῆποιβ, ἃ5 ἐγεί- 
νατο ἰ5 1ἴΠ6 ῥΥΠΟΙΡΑΙ νεῖρ, θαξ αυϊία ἰάϊοπγαίϊς, ἔοσ {πΠ6 ββῆβα ἴ5 
“ἸΒΟυΡΕΝ ἌΡΟΙΪο ἰο]α Βίπι. ...; γεῖ’ 50 Χβϑη. Μοϑιῃ. 3. 7. ὃ θαυμάζω 
σου εἰ ἐκείνους ῥᾳδίως χειρούμενος τούτοις δὲ μηδένα τρόπον οἴει, ὅτε. 

τῇ τεδάβ ἀβουλίαν. Ηξηςε Πϊηά. συρρεϑβίβ ἀβουλιᾶν, ΒΙΟΝ σῖνεβ 
ΒΎΔΙΩΠΊΔΥ Δ Πα 56η56 : “ΡΓανδ! δα οἡ ὈγῪ 11]-σουη56] οὗ ἰμοβα με ἰονεά;, 
1, 6. θΥ [Ιοκαβίβ, 15 ψηθ, ῆο νυ 5ηεα ἔὉσ ἃ βϑοῆ. Ὑπα Ρ]υταὶ ῥων 
ν 6115 {Π6 τεΐδεγεηςα ἴο [οκαβίθ. ἐκ, ροείϊς ἔοσ ὑπό οὐ ἀδί. 1 ϑίγ. 

751. μέν. ΤῊΘ 56η886 βΌΡΡΙΪ65. 1Π6 δηιΠ6515: “6 Ῥεραΐ ΐπη 
ἡηαοεαῖ, Ὀὰὶ τὲ τναβ ἢΪ5 σταίη, δηα βη 41655 γοα5 βρύδηρ' τΌσΩ ἰϊ.᾽ 
.753: ματρός, Μ, 15 υπάἀουθίεα!γ {πὲ ἔταα τεδαάϊηρ. ΤῊΘ ἱηρεηϊοι5 

μὴ πρός οὗ τμ6 Ιαΐετ Μϑ55. ννὰ8 ΡΓΟΌΔΡΙΥ ἰηνεηϊοα ἴο ρῖνε δὴ βδϑβίβ 
σοηῃδίγαοίίοη ἴο ῥίζαν: θα ὙΠ ματρός ἴΠ6 Ρῆγαβα 156 που δηά 
5ΙΤΊΡΙΕτ. Μογβϑονοϑσ, ἴΠ6 σϑρι]αγ ροεῖ. Ρῆταβα 15 σπείρειν ἄλοκα, νειόν, 
ἄρουραν, ὅζε. : “ΒΟ βονεα {ῃ6 Ξαογβα ἕσττον οὗ ἢἰ5 πηοί που, ῃογα 
6 ψα5 τεατεᾶ--ἃ πιυγάθγοιιβ ΡΙδηϊίηρ---ηά Ῥατα {μ6 1. Τῇα 
Βεροηά δοοιδβαίίνα 15 βοιηθυηδὲ ὈΟΙΑΪΥ πἰϑεα ὈΥ ἃ βοτί οἵ δἜχίβηβίοῃ 
οὗ οορῃδῖα 56, Ραΐ ἐῃ6 56ῆ56 15 οἴδαῦ δηά εβεοίϊνα. 

756. ἔτλα Εχρύεβϑεβ δὲ οὔσβς ἴῃ68 Ποιτου οἵ ἴῃ ἀβεᾶ δηά {πε 
Ἰρπογδῆςα δηα ἰηποσδηςα οὗ Οεάϊρυ5. ΤΠα νοὶ 15. ΟσοΑΒΙΟΠΔΠΥ υδεά 
Ὀγ Ροείβ ψιῖῃ 2αγέϊολίο: τάδε τέτλαμεν εἰσορόωντες, Οἀ. 20. 311; 
τλῆναί σε δρῶσαν, ὅορῇ. ΕἼ. 943; Ὀὰπΐ Ποῖα [86 σοπποχίοη Ἱ ἐπ 
ῬΑΓΕΟΙΡΙΘ 15 1655 ο]0β6. 

“ὝἼὝναβ ἔγεηζγ Ὀσουρῃξς ἰορείῃου {πΠῸ6 ψεάάρδα ραῖγ ἀϊβίγαυρῃι᾽ 
ΘΟΠῚΘ Το ἕου [ῃ15 (ΘΖ, ΚΝ 611, ν ευτ8}1) ἰο 1 αΖο5 ατιὰ Τοϊκαβία ; θαΐ θοίἢ 
1868 ροϑβιοη οὗ {6 βεηίβησα δῃά {π6 ψοτζά νυμφίους ροϊηΐ ΕῸΝ ἴο 
Οἰαζῥοιες. 1 ννγὰβ ΟἸἱάϊροιβ, μοί [μἱο5, ΠΟ56 ὀγίααὶ γγὰ5 αἰβαβίσζοιβ. 

758. ὥσπερ: Διάνετθ!8] ἃ5 οἔΐθη, “ 85 ἴἴ νψεγα.᾽ Ρ]αί. ῬμδΘαγ. 260 Εὶ 
ὥσπερ ἀκούειν δοκῶ τινῶν προσιόντων ; ῬΗδΘά. 88 Ὁ ὁ λόγος ὥσπερ 
ὑπέμνησέ με. 

759. ἀείρει : τανογίηρ ἴο ([Π6 Ὠοπι. θάλασσα : ἱττοσαϊατ θαξ ηδίαζαὶ. 
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γ76ο. τρίχαλον : 1. “ΜΠ τῆγεθ ἰδ] οηβ᾽ (χηλή), ὈοΪά οχργαβϑϑῖνα 
ΟΓΑ [ῸΓ τΠ6 {ῃτεοίο!α, οὔθ], συγνίησ αν. 80 τρικυμία κακῶν, 
ῬΙΟΠΊ. 1Ο15. ὍΠ6 511] σοῃηπιοη Ὀ6]Ἰθῦ {παΐ της ὈΠῸ νναᾶνεβ σοιὴξ ἴἢ 
1ἢτεαβ (οὗ ννῖοῃ τη6 Ἰαβδὲ 15 16 ἰαύρϑϑὶ) ἈρΡρεδῖβ αἷϑὸ διηοηρ ἰῃ8 
ατεξεκβ, Επτ. ΗἸΡΡ. 1213, Ττο. 83, δηὰ ΡῬ]αΐο ιι565 1ἃ νῖςα τηεία- 
ῬΒοσσαΙν, Ἀδρ. 472 Α, Επῖῃ. 293 Α. Τα ΤΟΥΠΊΕΥ 15 1Π6 πιοϑβί 
Ἔχριοῖξ : μόγις μοι τὼ δύο κύματε ἐκφυγόντι νῦν τὸ μέγιστον καὶ χαλε- 
πώτατον τῆς τρικυμίας ἐπάγεις. 

καὶ περὶ πρύμναν, “ἀρουξΐ [Π6 νεῖν 5ίεση.᾽ καί ερμαδίο: {Π6 
οἰἐγ 15. 5ῃδίκβη ἴο ἰΐῖ5 νευῦὺ ἢε]πλ. (Οἱ, ᾿ἴὴ8 2 ἐν πρύμνῃ πόλεως οἴακα 
νωμῶν. 

γ62-3. ΜΈ ΈΠΕ τηδηπβοσῖρί ἰαχέ [Π656 ἔνο 1265 ἀγα Ὀαβϑί γτοηογεᾶ 
“Απά Ῥείνιχί, ἃ παῦτονν ἀδίβηςε, βίγείομεβ [8 σατηρατί ἴῃ 1[Π6 νάα 
5ροβ. [{{{1}15 15 τίρῃϊ, μ6 15 τ] ΚΙηρ οὗ Π15 τηδίαρ μου 5111}, αημα {πΠ6 
νν4}1 οὗ [Π6 οἰΥ 15 ἴῃ8 παγγοῖν φίαγιᾷ οΥ ἐλδ ἠαδοτεγέγι᾽ σλζῴ 27: ἐδδ 
«ὐἱας σόα. Βαϊ μέταξὺ δ᾽ ἀλκά ἄοεο5 ποῖ τηδ γΊ σ}ΠῪ σοΥΓαβροπα ἴο 
σπεΐρας ἄρουρᾶν οἵ [Π6 5ἴτορΠε ;" ἀηὰ ἐν εὔρει, “ἴῃ τ1ῃ6 ψΙΔΊΗ,᾽ 15 ἃ νετν 
ὑπ05114] εχργαϑϑίοῃ :- Ὀοΐῃ ϑυβρίοϊοιβ ροϊηίβΊΌ ὙΠΕΙῈ 816 ΠΊΔΩΥ͂ 
ΒΡ Θ5ΈΙΟη5, Ρευμαρ5 (6 Ῥεβϑὶ θεϊηρ μεταξὺ δ᾽ οἶδμα δι᾿ ὀλίγου τείνει 
πύργος ἐρύκειν ( ε11}. ῬεΙδαρβ ἴοσ μεταξύ να τηϊρῃΐ τοδᾶ {πα 
Ἡοπιεεῖς μεσσηγύ : τ[ῃ6 τηρίτα 15 θη τὶρῃΐ, θαΐ {πΠ6 ψο]Ὲ σμδησα 
ἴοο σιεδΐ ἴο θ6 σετίαϊη, Δ εοκιείη ἱπρϑηϊοιϑὶν βυρραβίβ [Πδὲ μεταξύ 
15 ἃ 5]055 ἴο δχρίδΐῃ δι᾽ ὀλίγου : πὲ 5 δπιεηάδίοη ἀλκὰ δὲ λάϊνος 
ὀλίγῳ τείνει πύργος ἐν εὔρει ἸΏνΟΙγΕ5 {Π6 ΝΕΙῪ Ρτόβαῖς ὀλίγῳ ἐν εὔρει 
ἴογ “πδῖτονν. 

γ66. “ΕΓ ᾿[[5 Ῥτοιρμς ἴο Ρα55---[ῃ8 νυνοῖα] τεσοοπο]δίϊοη οὗ {ΠῸ 
δησιθηΐ σα756,᾿ 1.6. {ῃΠ6 τεοοῃοϊ]δίίοη οὗ Πεδίῃ Ρῥτορμ βϑιεα ἴῃ 
ΟδαΙριι5᾽ οὐγ86. 80 θεῖον 884 διήλλαχθε σὺν σιδάρῳ. Ἰιηάοτῇ (ἀπά 
ΝΥ. Ἡδδάϊατη ἱπάβρεη θη) ῬτΌροβα τελειᾶν. ὍὙΠ15 πιαῖκοβ σοοά 
5656, “[οΥ οὗ [ῃ6 δῃοϊθδηΐ ουτβα {016Π16δα8, τῃ6 τασοῃο!]επηθηΐ 15 
στίθνουβ᾽; Βαϊ {ῃ6 ποιηϊηδίϊνα τέλειαι 15 Ὀείίετ, βίησα “πε τεσοοη- 
ΟἸἸδπηθης 15 (1 [Π6 ἱπηαριηδίνε δηα ρα μεῖς ᾿τοην οὗ ἴπΠ6 ΟΠοσι5᾽ 
ΘΧΡΥ 5510η) Ζῴάε σεγν ἀσαΐά νυ ἢ ννὰβ (ῃ6 ροϊηὶ οὗ {π6 ῬτΌΡΠεοΥ: 
γΠογοαβ ἴῃ ΠΙΠἀοΥ 5 τοδαάϊηρ [Π6 “τεσοπο!]εδιηθηΐϊ ἡ Πὰ5 ἃ [δι 1655 
βΙρ:ϊΠοδηΐ δηα εἤξοινε βεῆβθ. [ἰ τηδὺ Ὀ6 οὈβεγνεά 4150 {παΐ {π6 
ἔα156 τϑδάϊηρ οὗ ἰῃς. Μ558. ἀραί σοῃῆτγη5 τέλειαι, γγ ΒΙΟἢ ννογὰ τνὰβ {Π8 
οδα56 οὗ {Π6 σοτγπρίοη οὗ ἀρῶν ἴο [Π6 ΠΟΠῚ. 

ΓΝ σγα!! ἰακαβ καταλλαγαί ἴο πιδδῃ “ Ῥατγίοσ, δηᾶ σγεϊαϊηβ ἀραί: Ὀαΐ, 
Ῥαεβϑίάθββ οἴμεσ αἰ σα]165, {πῸ6 τηθαηΐϊηρ ἴῃ ΠΠΠ-σοηΐασν ατεεκ οὗ 
Ῥοίἢ καταλλάσσω δῃα καταλλαγή 566Π15 ἴο Ὀ6 ΔΙνγαγ5 “ΧασοηοἸ ΠἸαἰἱοη. 

γ6γη--7ο. “Βαυΐ {πΠ6 ψοβα θη ἰξ σομλθ65 ἀἄοῖῃ ποΐ ρᾷ55 αινδὺ : πὶ 
1Π6 να! οὗ βαρ ϑὺ τἤδῃ ἴοο αν] ]ν ΠΕαρεα ὉΡ ἰ5 υἱίου!ν σαϑὶ ονοῦ- 
Ῥοαγά.; 

πελόμενα, “ σογηΐηρ,, ἰῃ τ1η6 Ἡοπιοτϊο βθη56, Πα γῆρας καὶ θάνατος 
τά τ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώποισι πέλονται, Οα. 13. 6ο. 
πρόπρυμνα : Δαν. [1ῸΠῚ πρυμνός, “Ἰαϑί,᾽ “Ἰονγαβί,᾽ “ θοϊίοπη-πιοβί᾽; 

50 ἴἴ τηθδηβ ἤίθγα!!ν “ ἐουτἢ ἔγοπὶ {Π6 νον Ὀοϊίοπι “ αἰίοτ]γ ̓; ΠΚ6 
πρόρριζος, 4150 564 παι, ἃ5 δαν. ἴῃ (ἢ15 5656. 
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ἀλφηστής, ἴῃς ἘρΙς δρι{πεὶ οὗ “τηθη,᾽ ἀἰβραίοα ἴῃ ππδδηϊηρ : 5016 
ἴα Κα 1 ἴτοπὶ ἀλῴφάνω, “ἰο ἰῃογθᾶβο, ἴΏ ἴῃ6 56η88 ξίνθη ΑΌονα. 
“φτοοαγ, “Θαροτ,᾿ ἡ βαϊηξα!᾿ ; οἴ ΠΕ 5. ἔτΌ Τὴ ἄλφι, ἐδ- “σογη-Θαίηρ, 
{πκ6 [ῃ6 σοτηπιοη Ἡοπλοτῖς ερ ἐπεὶ οὗ “τηθη,᾽ σῖτον ἔδοντες. 1{ ψου]ά 
5661 ΠΠῸΠῚ {Π15 ρᾶβϑαρε 85 1 Αθβοῦυ 5 πι56 ϑυρροτίεα [ῃς ἢτγϑβί 
εἰγτηοϊορυ. 

ΊΠΘ6 οσοηηαχίοῃ οὗ ἐμπουρῃΐ ἰ5 πε : “Οηθ νος [Ό]Π]ονν5 Δηοῖ Υ 
πκῈ νψανεβ (758): 1 ἔδασ {Π6 οἰἵγ 15 ἀοοπγχβα (764) ; ἴογ 1πΠ6 ου56 15 
ΏΟΝ δοςομρ ἰσμεά, Δ ηα γεῖ {Π6 εν] ραᾶβ8565 ποΐ ἄνᾶν : ἴπΠ6 Πεαρεά- 
ὌΡ γε δ ἢ 15 αἰτουν Ιοϑὲ ἴῃ της βίογηγ᾽ ; {ῃ6 ἰαϑδὶ βεηΐθηςα ρίνιηρ (1 
[Π6 568-ἸΠΘίαρ ΠΟΥ 511} σοηεηι64) {πΠ6 σοπηπηοη ατξεὶς ἱπουρ ς Πονν 
“ῬΤοβρευ νυ 15 Ὀγτουρμξ Ιου]; ἔοσ ψῃο᾽ (45 [Π6Ὺ σοῃίϊ 6) ὁ ννὰ5. 50 
στεαΐ 85 ΟἹ αΙ ρου ἢ 
[16 νεῖν ᾿Ὡρεηϊουβ βυρρεβίϊοῃ οὗ ΒΈΘΗΙοσ, δἀορίεα Ὁν ΔΝ εοΚΙ εἴη, 

πενομένους ἴοΥ πελόμεν᾽ οὐ ΔΡρΕΔΙ5 δἱ ἢγϑί δίσῃξ αἰἰγαςίϊνε : " Καὶη 
ΒίγΚα5 ποζ 2.6 2οο7, Ὀὰΐξ 5 ΟνΘΥηγ ἢ γε] ἢ ἰΠαΐ 15 ἰοϑί,᾿ 15 
ἃ ἸπΠοτου ΡΥ ατεακ δηα Αδϑογ!θδη ἰάδα (οἴ. ΑΡ. 1οο1-13). Βαΐ 
1Π6 ἀδοίβινε ροϊηΐ αραϊηϑί 1ἃ ἰἴ5 [Πδὶ π6 σου μοὶ πᾶνε ει ρ δ βζεά 
1ῃ6 δρεαῤε 97 ἐλθ 2οογ ,,ο7ὲι εαἰαηετέγ Ἰτηυη θα! αἰεὶ ν αἰζεσ βαγίησ 
ΟἹ ἔδαγ 1εϑί εὐζζᾷ ἐλο ζίγιρες ἐλ4 οἱΐν φ6γίδἠ᾽ (764).]} 

772. Μ9595, τεδά: 

τίν᾽ ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐθαύμασαν 
θεοὶ καὶ ξυνέστιοι πόλεως 
πολύβοτός τ᾽ αἰὼν βροτῶν... 

Πόλεως 5 ΠΕ ΤΊ 4 ΠΥ Θααϊναθηΐ ἕο τὰ δ᾽ ὀλοά ἴῃ {Π6 βίγσορῃε, Ὀαΐ 
Ῥτόρφῦὶν Πιηά. (ΗΠ τηλ., ΝΥ 6. ΚΙ.) 15 τρηϊ ἴῃ τεδάϊηρ πόλεος ὁ, ψῃΪΓ ἢ 
ΤΆ Κ65 {Π6Ὸ σογεϑροηάθηςαδ εχδςί. 

ΕῸΓ {Π6 πηθδηϊηρ]655 δηᾶ πηπηθίγοαὶ πολύβοτός τ᾽ αἰών, 1 ἰακε 
πολύβατός τ᾽ (ΒΙομη.) ἀπ ἀγών (Ν ε11})}. Οπε οὗ {πΠῸ ἰηἰεγρταίδι!οη5 
βίνεη ὈΥ {Π6 βοῃο]α 15 ὁ ὑπὸ πολλῶν ἐμβατευόμενος ἀνδρῶν, νν ΙΓ ἢ 
Ῥοϊηΐβ ἴο δὴ οἷά τϑδαϊηρ πολύβατος. ἀγών ΠηδΔῃ5 “ΔΒΒΕΙΏΒΪασα,, 
ΨῈΙΟΉ νγὰ5 115 δαγ!εϑδὲ τηθδηΐϊηρ (νεῶν ἐν ἀγῶνι, ΠΠ|Δ( 15. 428 ; θεῖον 
ἀγῶνα, 7. 298). 

ο ὙΠΕ6 ΜΠ0]16 ρᾶβϑαρα [Π 6 τη 6808 : “ΕΓ ψῃδΐ πηδη γγὰ5 50 πΠοῃοιγεά 
ὈΥ βοάβ, ἀηα ἀνα ]]ο5 ἴῃ (Π6 οἰἐγ᾽5 Βουη65, δηά {πῸ [ῃτοηρεα βδίποτυ- 
ἴῃ οὗ πηϑῃ ὃ 1.6. ὈΥ ΒοΔ5, 8ῃ4 οἰτΖοη5, δηα 411 πεξῃ. ὍΠῈ ροαϑ᾽ 
ΒΟΠΟΙΓ πγιϑὲ ΤΊ ΘΔ ἡ ΡΥΟΒΡΟΥΙΥ.᾿ 

Βαυΐ {ΠουρῈ θεοί 15 (η6 τεδάϊηρ' οὗ 811 Μ55., δῃηά 5 γεσορῃζεά ἴῃ 
[86 56], ἴἰ 15 ἀἰβῆσυ]ς ἰο θείαν {παῖ ΑΒΘ Ϊας νυτοίς θεοὶ ἐθαύ- 
μασαν οὗ {πμ6 ἱποδϑίαοιβ. ραύσιοῖάθ, ΟἸάροιβ. ὙΠῸ ροάβ δὲ ᾿βαϑβὲ 
Κη ἴΠ6 {τυ ῖ1ῃ. 

ῬΑΙΘΥ ϑυσρεβίβ ξένοι καὶ ξυνέστιοι : ΕΟ ΚΚΙοΙη 511}} Ὀείίοσ ὀθνεῖοι 
ξυνέστιοι, ΜΥΏΙΟΠ ΠΊΔΚ65 ἃ 51Π1ρ|6Γ 56εη58 δηὰ θείίεσ βαϊαποβά βεηίεηςα. 
“ἘῸΓ ΨΠηΟ ννὰ5 580 Βοποιτεαά ὈΓ βίγαηρείβ 5ῃδγίησ [Π6 ΠοΙ65 οὗ {πΠ6 
οἰΐγ, δηὰ {π6 {πτοηρεα σαί πογηρ οὗ τηθη ὃ 1. 6. ὈΥ βίγδηρσειβ δηά 
οΟἸΠ ΖΘ 5 ΑΠἸΚα. 
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ΒΕΡΤΕΜ ΟΟΝΤΕΚΑᾺΑ ΤΗΕΒΑΒ 

Βαΐ ἴῃ {πΠ6 δῦβεηῃηςς οὗ δηΥ σοῃμῆγπγϊηρσ εν! άεηςςα, ὀθνεῖοι ἰ5 ΠΑΥΑΪΥ 
ὭΘΔΥ ΘΠΟΌΡΏ ἴο θεοί ἴο 150 ὴ} τη6 σμδηρα οὗ (με (εχ, 8ὅ0.1 
Ιεανα [1{. 

"76. “ΤΠΗς ἀδδάϊν ρεϑβί, (ες ἀδβίσγουε οὗ πηθη,᾽ 15 ἴη6 ϑρῃΐηχ, ν᾽ ΠΟ 
561Ζβα (ἅρπ-) ἀπιὰ ἀδνουγαα Πο56 νγνῆο σοι] ποῖ δῆβυνευ ΠῸῚ τ 416, 
ΔῊ [τῸΠλ ἡ ΠΟΠῚ ΟΙἱάΐρουβ ἀε!νετεά ὙΠΕΡ α65. 

78. ἀρτίφρων : [1Π|.. ὁ 56 510 16,᾽ αἰ ρ εγ- Κηονΐηρ, 1.8. “Ώεη Πα 
σΔΙ6 ἴο Κηον. ὙΠ νοι 15 θεβὶ ἴβκεη ἢ γάμων: “Βαϊ νΠΘη 
1Π6 ΠΔΡΙ655 τηδῃ σϑηδ ἴο Κῆονν 15 11-5ἰδιτεα τηδυτίαρε. 

784. κρεισσοτέκνων (ΔρΡρΑΙΘΏΥ τεϑα 4150 ὈΥ 5.Π0].) 15 Π1᾽5 σού-. 
τοοίΐοη οἵ Μ, ψὴο ψτοίβ κρείσσω τέκνων, ΜΜΏΙΟἢ Πᾶ5 ὯῸ τηρδηϊηρ. 
1 πιυβὲ τηϑϑῃ “θείου ἐμὴ ΠΙ5 σΠ]τεη,, ἃ βουσί οὗ οΥΠΊ ἸΤΟΏΥ, 
Ἰηνεσίίηρ 1Π6 οτάϊπασυ ᾿άδα οἵ “ἀδασεσ {Πδη ῃ6 εγαβ᾽ (566 530), 
Ῥεοδιβα ἢῖβ οῃ]Ἱάτθη γεῦα Πἰβ 5ῃδπηα δηᾶ: βοῖζον. Ὑ1ῃὲ ψοτγά, 
1ΠουΡῊ οὗ ὑποχαιηρὶ θα ἐογπηδίίοη, τηακεβ δὴ εῇεοϊνε βεῆβε, δπά 
15 ΡΓΟΡΔΡΟΙΥ ἃ ΒΘηυΙΏς Δαἀδο Υ οὗ {Π6 ροεῖ. 

ἐπλάγχθη: Ππ ἐνεηὶ ΔΒΊΓΑΥ ἔχου, ἱ. 6. “Ἰοϑί,᾽ ἃ δα ρμεπῖσπι. 80 
Ριμάαγ (οὗ Τηΐδϊοβ ἢ [Π6 βίοηα πδηρσίηρ ον Ὲσ 15 Πεδά, ΟἹ. 1. 94) 
εὐφροσύνας ἀλᾶται. 

785. Μ55. Βαᾶνε ἀ ἀραίας, ψΠΙΟ 15 1ΠἸΡΟΒ5 1 016 ἢ ἀράς. Ἡδτπιδηη 
σοΙζαθοίβ τέκνοισιν δ᾽ ἀράς, δοςερίεα ὈΥ͂ πηδὴγ εἀά. Βαυΐ «4 Ῥείίεσ 
εἰηδηαδίοῃ 15 ΕὙΔΠΟΚα ἢ 5 ἀγρίας ἴογ ἀραίας, α͵5ο δῖξ προη ὈΥ Ε. 1.. 
ΤΠ ϑῃϊηρίοῃ. 

86. ἐπικότους τροφᾶςΞ. ΤΕ ρῇταβα (ν Ώ]Οἢ σοπίδϊηβ ΑΘβοθυ ]5᾽ 
νεβίοη οὗ [ῆς γβαβοῃ ἰού ΟἹ! ροιιβ᾽ συ γ56) 15 οῦβουσγθ. ὙνΟ ΓΘαΒΟἢ5 
84τῈ αϑϑίρ πη ἴῃ {Π6 Ογοὶς ροσπὶ 7  ϑδαΐς ἴον [μ6 συγ565, ρίνϑη (1 {Π6 
{ταρστηθηΐβ ΨἘΙΟΙ βυγνῖνε) ἃ5 ΓΌ]Π]ονν5 (5ε 6 [ηἰγοάποίοη, ΡΡ. ν11], Χ11) :---- 

(1) ΟΙἱάϊρουβ μαά ἑογθι ἀάβδηῃ ἢ15 5οη5 ἴο βεῖ Ὀεΐογε ἢϊτὴ {Π6 5, ΝΟΥ 
14.016 δηᾶ φοϊάβθῃ σὰρ οὗ Καάμπηοβ, θᾳΐ οὔβ ἄδὺ Ῥοϊυποῖκεβ αἰ 50. 
ὙΤΒεη ΟἸάϊρουβ “ αἱϊεγεα ουίενοιιβ συγβαβ θείνιχί {Πς ἐνναΐη, δηα ἐπα 
Ετηγ5 Πεαζᾶ ; {παΐὶ ποῖ ἴῃ ἴονα δβουϊά {παν ἀϊνιάς {πεὶγ Ποιϊΐασα, 
Ῥυΐ ννὰῦ δηᾶ ἢρῃι ϑῃουα 6 Ἔνοῦ Ὀεΐνψεο {Π6πλ. (Ουοίοα ὈγῪ 
ΑἸΠδηδεδιιβ, 12. 465.) 

(2) Τα βδοῆβ ψεῖα δοσιβίοπιθα ἰο βεηά ΟἸἱάϊρουβ ἴῃς 5ῃου]άου οὗ 
16 ν]οίπ ΜΠ 6η ΠΟῪ βδογοδά : ὁης6 ἄδν {πεν βεηΐ {Πς Ἰοΐη (ἰσχίον) 
ἰηβίδδα. ΟἸάϊροιβ οσιεα ουἱ πὶ [Ποὺ μαά ἄοπα τὲ ἴο 511} Ἠ1ΠῚ, 
Δα ρῥγαγεά ἰο Ζειβ δῃηά {Π6 οἵα ᾿πητηοσία 5 Παΐ ὈΥ δας οἵου β᾽ 
Βαηᾶβ {Π6Ὺ 5Ποι14 ρὸ ἄονψῃ ἴο Η 8465. 
ΤῊ 5οβο]αδὶ οἡ Οβά. (ο]. 1378, γνῇο ααοίεβ5 1815 Ἰαϊίου δοσουηΐ, 

ΕΧΡΓΙΈΒΘΙΥ δ45 ᾿ΑἉβο νυ ]15 8150 ἴῃ [πε πτ᾽ ἐπὶ Θήβας Πιὰ5 ζο]]οννεά 
1ῃ6 Ἐρὶς ροεῖ. [15 ῬΙΌΡΔΡ]6 {παῖ Αδβοῦυ]υ5 μδά {π656 γα 015 
ἴῃ νίαν, Ῥὰᾳϊ 1565 τροφή ἴῃ [Π6 ΤΟΤΕ σϑηθταὶ βεηβα οὗ “ἰθπάδηςα. 
γε πλδὺ ἰγαηβ δία Πθη ὁ τοί ἔου {μετ περ]θοί. 

ἐπικότους : {Π6 ΘρΙ Ποῖ 15 ῬΟΘ ΙΔ Π]ν {γδηβίθιτθα [τῸΠἢ {Π6 772471 ἴο {Π6 
εμ7γ56: πὶ [Π6Γ6 15 η0 πεβά (ο τϑαὰ ἐπίκοτος ψ ἢ Ἡ βδίῃ. 

[ΗΠ 6γη]., ϑομἔΖ, αηα οἐμο 5 [8 Κ6 τροφᾶς, “ἴοΥ Βανὶπρ' τϑαγθά {ποι, 
Ῥαΐ {Π15 15 Πδῦβἢ, δηά [πε ενϊάεηςα οὗ ἴῃ ΤΡ αἱ5 15 ϑίσοηρ δραϊηϑβέ 
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ΝΟΤΈΞ. ΤΙΝῈ γη6-8οο 

1, Μογδονδ ἴξ 15 (27 ποῖα ἢδίασγαὶ ἰπαΐ γαίῃ (ἐπικότους) ἀπά 
Οὐγ565 (ἀράς) 5ῃοι 4 θα οδ]]δα ουίῃ ὈΥ 5οπλα οἥξποα οὐ {Π6 ραγί 
οὗ 1Π6 505. 

,.88. καί 15 “αηᾶ᾽ : [ἰ οου]Ἱᾶ ποί Ὀ6 “ενβϑῃ᾽ οὐ " δ᾽βο᾽ Ῥείογε δῃο εὶς : 
10 15. υϑδεα μεσ (1 ἃ σετγίαϊη Ἰοοβεηθββ, θαΐ ποῖ ππηδίυΓα ]ν ) ἃ5 Δῃ 
Ἐχριδηδίίοη ; “ουγβ65 οὗ Ὀϊίε ψνογάβ, ἀπ τηδὲ {ΠῸῪ 5βου]ά.. .»᾽ 
ΐ,6. “ΠΔΡΠΕΪν.᾽ 

791. καμψίπους, “ ΠἰΠΊΡ]6.᾽ 

[45 116 Ολογηδ- 5 γ᾽ φγιεῖς, 7116 7716.5.5221.0.67. 7) 71 ἐδ εὐΐγν ραΐδ5 φο716 5 
771, αγιαἱ ἐφ ἐ.6 γερο ὁ ἐλ6 σσυόηι  ρλές ἐο 116 (λογίι.} 

[792-821. ΤΗΙΒΕΡ ἘΡΕΙΒΟΡΘΙΟΝ. Α νεῖν Ὀτεῦ βδοθηθ. ΤῃῈ 
ΠΊΘΒΘΘΏΡΈΕΥ Ταροτῖίβ ὑπαὶ {Π6 ΟἸΓΥ 15 5ϑΐβ, αῃὰ {πῸ ἀδίδβῃςε ἢὰ5 θβδῃ 
ΒΙσΟΘ 558]: 411 15 γν Ὲ}} αἵ δὶχ ραΐβϑβ : [Π6 βανθῆΐῃ Αρο]ὶο ἴοοκ σμαῦρα 
οὗ, Πρ’ (6 ἐαιεα ρεηδ νυ [ῸΓ 1.1 οϑ᾽ βῖῃῆ. ὙΤΠῈ ΟΠΒοτι5 δὶς δὲ 
Πὰ5 Ππαρρεηδά : ἢ {6}15 ἔπεῖὴ οὗ [6 ἄδαδίῃ οὗ {πΠ6 ἔννο Ὀσοίμεσβθ ὈῪ 
ΘΔΟἢ οἰ ΠοΙβ᾽ μαηάβ, δηά 1Π6 συ οὗ {Π6 τόογαὶ τας, επάϊηρ ἢ 
ἃ βοοϊῃίηρ ψοτγά ἀρουῦΐ (Π6 ψε]έατα οὗ [6 οἱἵγ δῃὰ της ἔσῃεγαὶ οἵ {πῸ 
Ρτίης685.} 

792. μητέρων τεθραμμέναι, “ ΠὨ!Πάγεη οὗ ἃ ποῖ ποτ᾽ 5 τοδυϊηρ, 1. 6. ποὶ 
ἐταϊηεα το δπάπσταηςα, οὗ {γπ6 νου Δ] {ἰτ 11, ἃ ἰδπηΐ ἴοΥ {Ποὶγ 
ουρουτίησ οὗ ἰδυτοῖβ ἢ Πα Πδά Πεβασγὰ {πϑι ϑᾶὺ νῦν δὲ τρέω, ἅτ. 

(790). 
705. ἐν εὐδίᾳ τε; 1. 6. ἐστί, “15 1 ΖΔ ῚΓ γαίῃ σ,᾽ “Θη]οΥ5 ἔδῖσ γείμοσ ἢ 

ΔΡδΊη. 
797. φερεγγύοις : [Πἰ. “ σ᾽ νίησ ἃ ρΙεάρε,᾽ 1. 6. “{γταδίγ.ἢ 
δοο. ἑβδομαγέτης. Απ οὔβουγα Ἰοσῖς ἢδπια οὗ Αροϊΐο, πηβαηΐϊησ 

“ϑενεηίῃ Ἰεδάδσ᾽ οὐ “1, δάθυ οὗ {πῈ ϑθνεηίη. ΑΡΟ]]Ο ννὰβ 814 
γ Ηεβιοά (ΟΡ. 768). ἴο ἢᾶανα Ῥβεὴ Ῥοζῃῇ οἱ {Π6 βθυθηίῃ οὗ {86 
τηοηΐῃ : ἑβδόμη ἱερὸν ἦμαρ, τῇ γὰρ ᾿Απόλλωνα χρυσάορα γείνατο Λητώ. 
50 Ηετοά. {6115 υ5 [παῖ [6 ϑραιίδῃβ οἤεγεα βαςγιῆςεβ ἴο ΑΡροἹο οἡ 
τῆς σφυοηΐῃ ἄδγ (6. 57). ῬΡΙυΐατοῃ (Ουδαβί. Θγτῖρ. 8. 1. 2) τερθαΐβ 
[Πε βίοσυ οὗ Π15 Ὀϊγῃ οἡ [Π6 βενθηίῃ δηά βαγ8 {Π6 ρυθϑίβ σα] δα Π]Τὴ 
ἑβδομαγενής (( θοΥΏ οἡ {Π6 δενεηίῃ ἢ), ἃ ψογὰ ψῃϊοῃ Ηδτίαηρ ννουἹά 
τεβϑίοσα ΠεΊα (εβρ. 85 1Π6 50}0]. Ποῖα ἌἼχρὶαίῃβ ἑβδομαγέτης 85 “ ὈΟΙΏ 

"ΟΠ [Π6 βενθηῖῃ, δ τηδδηΐϊησ ὨΪΟ 1 σαηηοΐ ΡΟΒΒΊΌΙΥ Πανθ). [1 
ΑἜβοῦυ 5 ψτοία ἑβδομαγενής 1Ὲ 15 νΕΓΥ πΠΚεὶν 11 5ΒΠῃου]4 Πᾶνα θεθη 
ςοτταρίεά ᾿ηἴο π6 οθβουσα ψοζὰ ἴῃ {Πη6 ἰαχί. ὍῊδ Ἰαἰίου 15 ἴδ ποτα 
ῬΓΟΡΑΌΙν {Π6 ἵσγαθ ἔοτπῃ οὗ βοιηθ οἱά Τοσῖς {{||6. Ῥοββίθ!ν ἃ5 τΠ6 
βευθηίῃ ἄδὺ νγὰβ Ιπσκυ, θαϊηρ ΑΡΟΙ]ο᾽5 ΡἰσιΠάαν, [ῃ6 σοῦ πγᾶῦ Πᾶνα 
Ῥεδηῃ ᾿ῃνοκβϑά δ5 “Ἰεδάδσ οὗ ῃ6 βενθῃΐῃ  ἴο Ὁ]655 δηίθυρυῖβεβ θΕΡΊΊη 
ΟὨ {ῃδΐ ἄδν; ι8ὲ ἃ5 Π6 15 4150 Ἷδ]]εά ἀρχηγέτης (Τ πιο. 6. 3; Ριπά. 
Ῥυίῃ. 5. 56) ἃ5 {π6 ῥτγοίβθοίοσ οὗ ἢδνν βεί]επηβηῖβ. [{ 50, {π6 ψοτά 
5.118 ἘΧΟΘ ΘΠ ΓΠΥ [Π6 ραββϑαρα Ὀδίοσα 5: Αρο]]ο, “1μεδάεσ οὗ {πΠ6 
Θανθηίῃ, 15 ἔπε ὑηβθθῃ αἰγθοῖου οὗ {πΠ6 ἢρσῃὲξ δὲ {Π6 βενεηΐῃ σαίβ. [{ 
15. γ͵ὙῈῚ]}}] Κπονῃ πον {πΠ6 ατξαῖζα [δ] {π6 τηγβίεσίοιιβ βἰρηϊἤσδηςα 
αἰΐδοῃοά ἴο οοἰποϊάθηςα οὗ βαη65. 850 “2 ε 6719. νγὰ5 ἑλέ-νας, Α΄. ὅδ; 
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“411α-ς νιὰ5 ἃ. ἢϊ Ῥεύβοῃ αἰάζειν, ΘΟΡΉ. ΑἹ. 432; τη 1Π6 5Ιρηῃιῆοδῆσα οὗ 
τῆς ἢδης6 Πολυνείκης 15 ΠΕΙΕ Δηα εΕἰβενῃεσα Δ] 864 ἴο. 

801. εἵλετ᾽, “ἴοοκ ἴο ΠΙΠΊ561ζ,᾽ “ἴοΟΚ σμαῖσα οὐ 1. 6. ἀϊγεοιεξα 1ῃ6 
σοιηραΐ Ὀεΐννεεη [η6 Ὀσοίμοῦβ, Ἑπαϊηρ ἴῃ 1η6 ἀδαίῃ οὗ Ῥοΐῃ, δηᾶ 
της {]Β]πηθηΐ οὗ 15 ΡΙΌΡεου. 

802. δυσβουλίας, “11 σοιη561,᾽ ἃ ΘΙΡΗ ΘΠ ἰϑη ΤΟΥ ἢΐβ ϑἰη ἴῃ α15- 
τερσαγάϊηρ {πΠ6 ογδο]θ, 742. ΑΡΟ]]Ο “δοσοιηρ  5}65 ᾿ (κραίνων) {Π6 511 
ὈΥ ἀϊγεοιηρ (15 δία! σογηθαΐ, νν ἢ] ἢ ννὰ5 ἃ σοῃβθαπθηςβ οὗ ἴΐ. 

803. νεόκοτον, “ 5ίΓΔηρσε,᾽ “Ὡενγ᾽; ΡῬοείϊς νδιϊδηΐ [0 ΓῪ ΠΟ ΉΠΠΟΠΘΓ 
ΡΙοβα ψοζά ἀλλόκοτος (Τ Πιις., ΡΙαΐ., ὅτς.). 

᾿ 804-21. ΤΠΘ διγδηραηθηΐ ἴῃ [Π6 ἰαχί 15 ΚΝ ε11}5, δῃηᾶ σίνεϑβ {Π6 Ῥεβϑί 
56η86 : {πε ἤριΓΕΒ ἴῃ {Π6 ἰαχὲ δΔηα οὐ] 4] ποῖα 5 5ῃ0ν 5 ΠΟ] ΘηΕΠν {Π6 
ταδηπβοσρί ογᾶου δηά {Π6 ΓΕΆΒΟΠ5 ΤΟΥ ΓΕΔΙΥΔ ΠΡ ἜΙΊΘΩΐ. 

804. ΤῊΪ5 1ἴη6, εἸεοίεα ὈΥ Ῥοΐβοῃ, 15 ἴΠ6 παίισγαὶ ῬερΊὩΪηρ᾽ ῸΣ 
ΟἿΘ ὙΠηΟ ψγΊ5165 ἴο Ὀσεακ [Π6 1] παννβ; 1 σεουτβ (ΑἸ πηοβὲ [Π6 5816) 
820, ΜΏΘΓΙΕ 1 15 ΔΓ 1655 ἴῃ ρΪδςθ, δηα που] σουίδίη]ν θα τα]εοίεά. 

8ος. ΤΕ συαϑβίοη 15 ἀγατηδίϊο : βασιλέες ὁμόσποροι 15 ΟἸ6ΔΥ ΘΠΟΌΡΉ, 
Ῥυΐ τὴς ΟΒοῦὰ5 Ψ1}1 ἢᾶνα 41} οἰβασὶν βαϊά. 

8οό. φρονοῦσα : ΕΠ ΡΠ δίϊο, ἰῃ Ταίθγεησα ἴο παραφρονῶ, “ ΠΘΔΥ ΠΟΥ 
Δηα 2{714167.51α716ἴ.᾿ 

8οϑ. “Απά ἴῃ ἐπ [ποῖ ἀουθε.}}ν} τρὶς βογεὶν Ὀυβειεα ψΠ 
ὈΙονν 5. σποδέω 15 ἃ ἴοΙΟΙ0]6 ψοσά, ΠΊΟΒΕΥ πἰ864 ἴῃ σΟΙΠΊΘΟῪ ἔργ 
Ῥδηρ, “θεαί. Αδββοῦν]ι5 1.565 ἴἴ ἀραΐῃ ΑΡ. ὅ7ο οὗ {πΠ6 Ατρῖνε ποβί 
“Ῥαϊτεγεά ᾿ Ὀγ {Π6 βίοσγῃηι δἱ 568. 

8οο. Μ ρσίνεβ ἐκεῖθι κεῖσθον; “ἄἀο {πΠδῪ |ἰ6 {πΠεγα 2᾽ ὙὍΠς ἢτβί 
σοτσθοΐου Πὶ ρῖνεβ ἐκεῖθι κἦῆλθον, Ὁ ψΨἘΪΟΗ Πα τησδὲ μαννα πγεδηΐ " ἀἰά 
1Π6Ὺ Ἔνεῃ ΘΟΠΊ6 ἴο {Παΐ δ᾽ [1 νὰ δάορί {Π15 ψνὰ πγιβί σου! νυ ταδα 
ἐκεῖσε: Ὀπΐ ἴῃς τεδάϊηρ οὗ Μ 15 Ρείίεῦ δῃηὰ δαβίεσ βεῆβε. ἐκεῖθι 15 
ἃ. Ἡοπηουῖς ἔοστ. 

βαρέα δ᾽ οὖν, “ Δῆγῃονν, στίενοιϑβ ἱΠΟῸΡῊ ἴἰ Ρε, γείΐ (611 (Πε ἴ416.᾽ 
810. ΤῊΙϊ5 Π1π6 ἴῃ Μ55. σοΟΠ]65 δἰζεσ δο4 ; Ὀαΐ μάντις εἰμί 807 5Πον5 

τ1Πδΐ {Π6 ἰγταρεάν 15 γεῖ πηϊο]ά. 
811. 1 (ἀκα Ἡδιίυηρ᾽β Ἔχ] ]δηΐξ σοΥγθοίοη αὑτούς ΟΥ̓ ἐῃς ἔε6 ]6 

οὕτως οὗ Μ595., ψΕΪΓἢ Πδ5 σοπΊῈ ΠΌΙΩ 813, ΏΘΓΕ 1ξ 5 ἴῃ ρίαςβ. ὙΤΠ6 
τηϊ4416 ἐναίρομαι 15 Ἡ οΠηεΓῖς, 8Π4 15 ΒΡΕΟΙΑΠν ἀρΡρσορτίαία ΠΘσα [Π6 
ΒΙΔΌΡ ΘΓ 15 πλαΐια]. ΑἸ50 1 ον Α. ΝΝδιοῖς ἴῃ ᾿πτεσομδηρίηνρ ἄγαν 
Δηά ἅμα «αἱ {ῃ6 επὰᾶ οὗ {115 11π6 δῃηᾶ 813, ἃ σῇδηρα ψΏΙΟΗ ΠΟ ἢ 
᾿ρτονεβ ῬοΟίῃ ; δηά νὴ ἌΝ ΕΙ1 ΡΙασα Ποσα, αἰζευ 811, 16 1Ἰη6 
πέπωκεν, ὅζα.» ΜΠΙΟΗ ἴῃ Μ53. σοΟΠΊ65 δ {η6 εηὰ οὗ [Πη6 βοβῆδ. 

Ολογη. “μα ἢ ἢ Κιημαγεα μαηᾶβ ἰορείμεσ [ΠΟῪ 516ὺν Θδοἢ 
οἴμοτ ἢ’ 

“δε ϑοιρο7ζ. “ ἘλΥ μὰ5 ἀγαηῖς {πεὶς Ὀοοά οῃεᾶ ὈΥ πιυΐμδ] 
βἰδιρῃίοτ. 

Ολογῆδ, “ΤΠῸ5 δία νγὰβ ἴοο 5ΌΥῈΪῪ δἰῖκα ἴο οί !’ 
2 65εόϑσεγ. “ἾΝΑΥ, 1561} ἴῃ βοοίἢῃ ἡδβϑίσουβ {Π6 ΠΆΡ]655 σϑςα "β 
813. ὃ δαίμων ἰ5 ποΐ ΑΡΟ]]ο, ἃ5 [Π6 50}0]. 5405, θαΐ τὴς Εδίε οὗ {πῈ 

ΑΛ ΡΘΥΒΟηΙ Π6α ἃ5 Δ 6.1} ῬΟΥνΕΓ, 
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ΝΟΤΕΘ. [ἀνῈ5 8ο1--8ὃ26 

815. δακρύεσθαι : τη! 46]Ε, “ΒΕνΔ1᾿ : ποῖ ἴουηα εἰβενμεσέ ἐχοερί 
ἴῃ ρὲ. δεδάκρυμαι, “1 ἀτὴ ἴῃ ἴδαγ5.᾽ (, στένομαι 873, κλαίομαι 920. 

816. οἱ δ᾽ ἐπιστάται : ταῖῃο Γ τπηπ5ι181 ΔηδοοἸ Ποη (ραταίαχ!5), {ΠῈ 
δέ-οἸαιβα. Ῥεσοπιίηρσ ἱπάερεπάεηϊ, ἰηϑίεδα οὗ σοηεϊηυϊηρ δος. δηάᾶ 
Ῥδυξςῖρια, {πὸ {Πς μέν-οἸαιι56. 

817. “ Ῥατίβα {π6 ἢ] η655 οὗ {ΠπεὶῚ θα! ἢ ἸΠ ΠαπΊτη θυ - -ντοῦρῃς 
ον ίδῃ ἰγοη, ἃ σματγδοίουι βίο βίαια υ ργαβίηρ οὗ {πῸ Ιάδα ΠΟ ἢ 
Πδὰ5 δἰτεδαν τϑουγγεά ἴῆγεα {{π|65, 711, 728, 7γ8ὃ8δ8, ΤΠ Βογίμδη5 
ψετα τερασγαθα 85. 1Π6 ἱπνδηΐουβ οὗ ἰγοη- νοσκίηρ, ῬΥΟΠ, 303 τὴν 
σιδηρομήτορα... . αἶαν. 

18, παμπησία: ΡΓΙῸΡ. ἔοτηθα ὉΥ πεσε τααπρ!!σαίίοη ἔτοπι πᾶς, 
{|κῈ παμπήδην, πάμπαν. 

ἣν λάβωσιν, “᾿νΗΔἰΞοΟΘ Γ {ΠΕῪ ρεί, ΕΡΙς 56 οὗ ἱπάεξ, νιΐποαυς ἄν, 
ΠΟΠΊΤΠΟΩ ἴῃ Τ͵ΤαρΡ. 966 257, 338. 

819. χθονός οἵ Μ55. 15 ἃ ΤΊΕΓΕ σοτταρεΐοη, 1ῃς σοργἱϑὲ σοηβι ἀθυηρ 
ΟἿΪΥ ἃ Ροχίίοη οὔ {πε οἴδιιβε, δηα βυῃρροβίηρ ταφῇ ἴο βονεῦῃ χθονός. 

820. φορούμενοι, “ Ξινερὶ ἄονῃ {πε βίγεδπι οὗ {μεὶγ δῖ Πα 5 συσβα ᾽ : 
{Π6 τηθίδρ που 15 ἀρταρί, θαΐ ἤπα δηά νἱνιά, αἴζεσ [Π6 ροδί᾽ 5 ΠἸΊΔΠΠΘΥ. 

[822-Ἰοορ. ΤΗΙΪΕΡ ΘΤΑΒΙΜΟΝ. ΟΠΒογαβ: “15 1 Ἰουξα] οΟΥ 5αά9 
ΑΙδ5 ἔου 1π6 συγβα οὗ ΟἸάϊροιιβ ! ἴξ 9ἢ1115 τὴν πϑατί (822-39). ὙΠΘ 
Ουτβα α]εἀ ποῖ: (Π6 5:5 Ὀτγουρῃξ ψοθ. (δδθζγι᾽ 216 2 726551071) 
ΑΙΔ5 ! Ἰαπηεηΐ, 5 βίβυβ, ΒΡΕΘἄ [6 ἔπηογα] ΡΥ οἡ 115 ννᾶῪ ἴο [ῃς ἀδτὶς 
5ῆοΓε (84ο- 6ο). 566 {Π6 5ἰβίειβ σοπηα : 5ο0ύῈ ΜΙ 6 {ΠΕῚΓ βούτον. 
ὟΤΙΒ οὐγ ρατέ ἴο ἴο!]ονν, {Ππεῖτβ ἴο ᾿εδα {π6 ἰαπηεηΐ : 8145, ΒΡ] 6 55 
ΟὨΘ5! ἔγαὶν 1 στίανε ἔοσ {Πεὶγ ἰσοῦθ]ς (861--7γ4).. Ζ7716γη γοΐϊοτυς ἐλ 
εἴΐγρε, ἐαελ ς15167 ἰδαα7ι. 171 ἐπ7721:, αγιαἶ 16 Ολογτές αγι5 εν 67.270. ὙΠῸ 
ἀἴγρα ἰοῦσμαβ οἡ {π6 [411] οὗ {πῈὸ πουβε, {π6 τεσοηο]]αίίοη Ὀγ ἴΠ6 
ΒΟΊά, [Π6 συίεῖ το {Π6 οἷΐγ, [Π6 ὑγαδιτῃ δηᾶ ϑβίδία {ΠΥ ἔουρς ΤΟΥ 
Ιεξξ το {πεῖ ἀεϑοεηάαηΐβ (875-οοδ). “ὙΠΕΙΓ ρῬογίίοηβ δῖὰ 6688]: 
ἸγΟ βίαν, δῃα ἸγΟῚ 5841] ἀἱρ [ῃ6 σύανε: {ῃμεὶγ ἰοΐ 15 βϑαάάδσ [Πδῃ 8]]. 
Μδϑηγ ἃ ἀξεὰ νὰβ {πῃεῖγ5: τηοϑί Τ]ΒΈσΆ Ὁ ]6 {ΠΕΙΓ τηοίμοῦ : {ΠῈῪ 
αἰϊν!ά6α ἐπε Βεγϊΐασε πκὲ ἴοεβ.υ Ηδίγεα 15. ΠΟ τῇοσε : ἀδαυν Πᾶνα 
{παν Ραϊᾷ ἔοῦ ρεᾶςε (9ο7--44). Ἐπά]655 νει 15. {πε ῖγβ---ο βασίῃ 
Ῥεῖον {Π6πΔ|8} (υτβεβ πᾶν βιηρ ἴῃ6 ραθδῃ, δῃηᾶ (δδιην 5εῖ ὑρ 
1Π6 ἴγτόρῆν, ἴῃ {Π6 βαΐεβ ψῇοσα παν [6]}1 (945-- 56). ΤΕ νν81] οὗ {88 
βἰβίβσβ {Π6ῃ ΦΌ]Π]ον5 ἴῃ δ] αυηδία Δ ηβυνυ]ηρ ΟΥ65 (9: 7--1000).] 

824. 1Ε 1815 15. ἃ Πδ] ἘΠ, Π Κα 820, [Π6 Ιαϑὲ 5υ}18 016. ουρμξ ἴο θ6Ὲ 
Ἰοηρ. ὍΠε Ρεβί βιισρεβίίοη 15 Η εἰμ βόε 5 

δαίμονες οἱ δὴ 
Κάδμου πύργους ἐρύεσθε, 

8.5 ἴῃ6 Ῥδύοδμϊας ΤΠΔΥ 6ηἀ ἴῃ ἃ 5ῃοσί 5υ114}0]6. 
826. Μ τεδᾶβ πόλεως ἀσινεῖ σωτῆρι, Δ ἘΠΗΠΙΒΠ6Α [ἴη6 ; τεοο. ταδά 

1η6 ᾿πῃροβϑί]ς᾽ σωτηρίᾳ, ΜΜΏΙΟΙ 11 ποῖ βοαῆ. ὙΠ σΈΠΕΓΑΙ 56 η868 15 
Ρἰαη, “51.811 σαϊοϊσε ονεῦ {Π6 βαΐείυ οὗ {πε οἷν ἢ Βαυΐ 16 εχαςΐ 
ΡὮγαβα 15 ΤΥ ΟΟν ΓΑ Ὀ]6, 
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[Π᾿ηἀοτε 5 σωτῆρι τύχᾳ 5υετ5. ΠΌΠ. {Π6 ἕδος {πδὲ 1 Ιεανθβ ὀρϑβῃ 
νονγ6]5 ἢ {Π6 ποχί Π1η6, Ὡς ἢ 15 ἀραίηβε [Π6 δηδρδθϑίϊς Ῥσϑοίίοα 
ψἸἢ ἃ {0]} τείγαροάνγ. Ἡδυμηδηη᾽ 5 απηθηἀδίίοη σωτῆρι πόλεως ἀσινείᾳ, 
Ῥεΐῃρ ἃ Ῥδιόεηηϊδο, ἰῖ5 ποῖ ὀρβῃ ἴο {15 ορ]δοϊίοῃ : θαΐ [πΠ6 Ρῆγαβα 
56 6115 ΓΑ Γ ἴοο δυί]ῆς 4]. : 

828. ἀτέκνους, “ (11 4]655,᾿ περ Εἢ5 {Π6 ἰταρ εν, θεσδιβα {Π6 ΠΊ816 
11ὴ6 ῬεσοπΊ65 ἴΠπ|5 αχίϊηςί. Ῥδ]οΥ τοι η45 15 {πὶ ΡΙπάδτ (Ο]. 2. 38) 
5ΒΡΘΔΚ5 οὗ ἃ 5οη οὗ Ῥοϊγηεῖκεβ, ΓΤ Πουβαηασοβ ; Ὀαΐ (ἢ ροείβ δἰ νναυ5 
ἄδαδὶὶ ἔγεεὶν ἢ ἘΠ656 Πποϊαπαίίηρ τηγίμϑ, αημα ΘΟΡΠΟΚΙ65 (Απί. 600) 
ΒρΡΕδΔΚ5 οὗ {π6 “ΠΡ οὗ {Πς΄ Ἰαδὲ τοοΐ οὗ ΟἸἹαϊροιβ᾽ ποιβε᾽ ἃ5 
Ἔχ ϊηρι 5η6 4, 866 [ηἰτοάποίοῃ, Ρ. χυ]]. 

829. “ ῬεΙβῃβα {τὰ]Ὺ δοσογάϊηρ ἴο {6 ἤδηιθ, δηᾶ νι ὈΠΊΕΥ 
βίσε. ὙΠΕΙῈ ἴα 0 πεεά ψῇῃ Ηεδηδηη, ϑομῦίςζ, Μείηθκε, δηάᾶ 
οἴμαῖβ ([Ὁ]ονίηρ [η6 55}0].)} ἴο βίρροβε {πᾶΐξ δὴν ταίδεηςα ἴο 
Εἰδοζίος μὰ5 [α]]Ίθὴ ουΐ, δ οἢ δ5 κλεινοί τ᾽ ἐτεόν, ἐτεοκλεῖες, ΟΥ̓ 1Π6 
Κα: 1 βυβῆσεβ ἔοσ [η6 ρύγροβα οὗ {πΠ6 ροεῖ ἐπαΐ ογϑ πδηῖα 5.105 
168 πο ἀοηΐ, ἃ5 ἰη 659. ΤΠα τεΐεγεησε ἴο {Π6 “4 π|6᾽ οὗ [η6 Ὀτοί με 5 
15 ᾿πάδεά βἰῃρυ αν ουΐ οὗ Ρίαςα ἤδσα, μογα [Π6 ροΐηξ 15 Ππδΐ [παν 
816 δυσδαίμονες, ἀηα ἀσεβεῖς. καί 15 46 παίυγζα! : 1 15 ἜΧρΡΙαπδίοσυ. 
85 ἴῃ 788. 

833. γένεος Ξιρρεβίβ {Π6 διῃσαβίσαὶ ουγβα οἱ {πΠ6 ὙΒΕΌδη ἔΑΠΏΠν 
Ῥείογσγε Οἰάϊρουβ. Ηδγηδηη ΔΡΕΥ ααοίεβ ῬΏορη. 1τό1ι [Οἰδίπους] 
ἀρὰς παραλαβὼν Λαΐου καὶ παισὶ δούς, ΨΏΕΥα [6 56}0]. τε]αίεβ ἐπαΐ 
ῬεΙορβ μαά ουτβαᾷ 1,δἴο5 ἔοσ σδυγυϊηρ ΟΥ̓ Π]5 50ῃ (ΤΥ 5ΙΡΡΟϑβ. 

834. με καρδίαν : [πε σοηδίγαοίςοη “ οὗ [Π6 ψΠΟ]6 δηα ρατγί,᾽ σοπη πο 
ἢ 26γ5ο715, ὈΟΙΠ ἴῃ δος. δηά ἀδί. (ε5ρ. ἰη Ἡοπηεσ, ἐν δ᾽ ἄρα οἱ φῦ 
χειρί, Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον, ποῖόν σε ἔπος φύγεν 
ἕρκος ὀδόντων ; ὅζε.). | 

850 ὅ0ρῆ. Ο. (Ὁ. 113 καὶ σύ. μ᾽ ἐξ ὁδοῦ πόδα κρύψον: ῬῊΪ]. 1301 
, μέθες με πρὸς θεῶν χεῖρα, ὅτε. 

836. Θυιὰς ὥς, “'Πκ6 οπς ἤδη Ζίεα,᾽ 5βε6 498: ἰτοῆγ, Ὀβοδιιβα {Π6 
Ῥδοςῆΐς ἔγΘΠΖΥ νγὰ5 Ὠδίθγα!Πν Ἰογία!. 850. {Π6 ἱγασεαγ ἴῃ {Π6 Αὐρίῖνα 
Βουι56 5 σ8]164 βακχεία καλή »] ἢ 51Π1|ΔΥ στὶπα ἴσον, ΠΟ. 698. 

830. ξυναυλία δορός : ἀσαίηῃ ἃ Ρἤγα56 οὗ ὈΠΙΕΥ δἀηά ἱγαρὶς ἰΤΟΏΥ, 
ἐ[ἢ8 υηΐϊβοῃ οὗ [Π6 βρϑδγ, ννὰβ5 [ῃ6 ἀοιθ]α 5] εσ οὗ {88 Ὀτοίῃουβ. 

840. ἐξέπραξεν : τηοῦα ἔογοῖθ]6 ἱτποὰΐ ΟὈ]θοῖ : [Π6 ουΓ56 ὁ Δοσοη,- 
Ρ]5Πη64 δηὰ {164 ποί. 

842. 1.Αἰοϑ᾽ βίη 5 οδ δᾶ μού “ δ 1Π1655 σουη5615,; θεσαῦβα Π6 
.ἀἰδοθεγαά δηᾶ αἰ βθε!ενεά [Π6 σοά. 80 {πεν ἴα δυσβουλίαι, 802. 

διήρκεσαν, “ Ιαϑίεα ουἱ, “επάυτεά᾽: [ῃ6 εξοι αἰὰ ποΐῖ ἀἷθ ουΐ 
Ῥεΐοσγβ {Π6 ἔδίδὶ γθβυ], ; 

843. μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν, “1 4ηὶ (ΓΟ ]6α ἔοΥ {πῸ οἰτν,᾿ θεοδαβα 
[Π6 ογδοῖα νγὰβ (748) [ῃδΐ 1 1 αἴοβ. ἀἰβᾷ ψιτους σΒ]ἄγθῃ ΠῈ 5Που]ά 
σαῦό ἐδώ οἦΐγν. Τιαῖοβ ἀἰβορεγεά : 50 [Π8 νεῖν βυρρεϑίῖνα ἴβαυ 8.565 
ἴῃαῖ {πΠ6 οἰτγ 15 ποΐ γεΐ βαΐε ; [οΥ “1Π6 οὔδο]6θ5 δῖε ποΐ Ὀἰπηϊθα. 
[1 1Π6 5010]. {π|5 εἰαιιβα ἢδ5 ροΐ τηϊχϑά ὑρ, ν μθίΠου ὈΥ σογγαρίίοη 

ΟΥ̓ σοηξαδίοη, ΜΙ] ΤΠ ῥσγανίοιϑ οη6. ΑἿΥ αἰζεπιρί ἴο σΟΠΊ1η6 1Π6Πὶ 
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ΤΉΔΚΟΘ5 μέριμνα 7,αἴο5᾽ σαΥ6 ΟΥ̓ΤΠουρ ΐ ἔοσ τῃς 5βίαϊε ἢ ἃ σείδεηοβ 
ὍΠΟΥ ὉΠ] ΔηΪΏΡ, 

[716 2γοοθ5ς2ο7: ζφαγίγιρ᾽ 6 δο(ϊθς 77 ἐλ σἰαζη 2γίηιοσς 25 56671 
αφῥγοαελζ,ι. 

ΤΠ6 Ροάϊεαβ 1παειηβεῖνεβ Δ΄ 566 ῃ, 85 {Π6 560]. Ροϊηΐβ οαΐ, αἴ ΠΠπ6 
848 τάδ᾽ αὐτόδηλα.. 

846. ἄπιστον: ἃ ἀεεά " Ὀεγοπηᾷ Ἀε]1οἴ᾽ : (815 ἐἴπ)6 [ῃ6 ννοσά 5 υββεά 
2αρεῖσψε, ἃ5 αοίζψε ἴῃ 842. ΤΗΘ ψοτζά 1561 οὗ σοῦγϑα, {κ6 411 βυοἢ 
Ποπηροιηά5, Δα πηϊ5 ὈΟΐ 56 565 : [ἴἴ 5ΙΠΊΡΙΥ πη6Δη5 “που ὈΕ] 6 Ρ᾽ 
Δα σδῃ 6 εἰ που “ πη 6] Θνίηρ,, ΟΥ̓ “ὉΠ 6] 16 νδ Ὁ ]6. 

847. οὐ λόγῳ: ἸάἸοπηδίῖς, 1||, “ποῖ ἴῃ ψογά, 1.6. “ἴῃ νῪ {γαίῃ 
ἔργῳ κοὺ λόγῳ τεκμαίρομαι, Ῥτοτη. 336. 850 ̓ Οταβίεβ, ΤΕΟΟΡΉΪΖΙΏΡ᾽ Βΐβ 
βιβίει, βϑυβ τὴν ἡδονὴν πρῶτ᾽ οὐ λόγοις αἱρήσομαι, 1. 6. “(ποῖ ΨΙΠ 
ψγΟΓ5) θα ἢ οὐ γασαβ,᾽ Ἐπτὶ ΓΡῊ. Ταῦτ. 794. 

848-6ο. Ἡετμηδηΐ ταάμποεβ (Π15 ραβϑαρα (0 ἔνγο σουσεϑροηάϊηρ 
βίδῃζαϑ, θπξ ΟὨΪΥ υν ἢ 50 πη Οἢ Δ] Θγδίοη ἃ 5 ἴο ἀδβίσου {Π6 Ἰπα!]οίοιιβ- 
Ὧ655 οὗ {Πε αἰζειηρί. [{ 15 θεβί ἴο ἰγεδΐ 1 85 δὴ ἐηοάβ, ἃ αἴἶγρε οἵ 
ἃ Ψ|Π4 δηὰ ραββίοπαίε βοιτοὸν (πὸ ἃ ΤΉγίδα,᾽ 837). ῬΙΟΡΔΡΙΥ 
[Π15 αἴσρα ἰ5 ϑιηρ Ὀγ ἀϊβεγεηΐ ραγίβ οὗ τῃ68 Ὁ Πουι5 Δηβυνοσίηρ εϑο ἢ 
οἰμου, 85 ἀρονβ (78--107). 

848. προῦπτος ἀγγέλου λόγος, “ ΡΙαΐΠ ἴο ΟἿ ΕΥ65 15 {Π6 416 οὕ 1{Π6 
ΠΊΘΒΒΘΏΡΟΙ, 1. 6. [6 ἀοιθ]ς πηυΐι8] 5] Δα ΠΟΥ. 

849. Μ οἶνεβ δίδυμ᾽ ἀνορέα, ἴῃς Ιαδὶ ψοτά Ῥεΐηρ ὑπκηόνη, {Π6 
Ἐρὶς ἠνορέη Ὀεϊηρ Αἰνναυβ ἃ ἤθη. Τὴ Τσοπιροιμηά διδυμάνορα οὗ 
ΤΕΟς. ἰ5 τ τῖοσγα Π|οὶγ. “Α ἄοιθ]α βούσονν, ἔν] ἡγΟ 65 οὗ ὙγΊΎΙΟΥ5 
βίαιη Ὀγ Κιπάσγεα παηάϑβ, ἱννοίο!α ἰσοι Ὁ]65 Δοσοτηρ)]} 15Π6 4, ἀγα Ποσα. 

8:2. “Βαϊ εἰβε (15 1) θαϊ, ἄε. 
πόνοι πόνων : ΙαἸοΙηΑίϊς Ροσῖϊς τι56, εαϊναὶθηΐ ἴο ἃ βι ρου δίϊνε, 

ἑουμαᾶ ΠΟΙΠΠΊΟΗΪΥ, ψ δα]εςξίνεϑ5, ΟΥ̓́ 5060 ἢ ΠΟῸΠ5 ἃ5 δάμη 
ἨΔΙΌΓΑΙΠΙΥ οὗ 1: ἄρρητ᾽ ἀρρήτων, Ο. Τ. 46ς ; κακὰ κακῶν, Ο. (, 1237; 
πιστὰ πιστῶν, Ῥεῖ5. 681. 

854-6ο. ΤῊῆΕ ᾿πἰεγργαίδιοη οὗ (Π15 πηαρηϊῆοθηΐ θα αἰ σα] ραββασα 
[ὰΓ 5 ΡΑΤΕΥ οῃ 1868 τεδάϊηρ οἵ 857-8ὃ, ψῃ ἢ τῃ6 Μ55. βῖνε ἃ5 
ΦΌΠΟν5: τὰν ἄστονον μελάγκροκον ναύστολον θεωρίδα. ΤῊς σοπηη. 
δηά 5080]. ἀν ἃ5 ἴο ΜΠ ΘΙΠΟΥ θεωρίδα 5 “ βαοτεα 5810 ̓  οΥ̓ “ 5Β8ογδά 
ψΑΥ᾽: Ῥαΐ οὖρον, ἐρέσσετ᾽, πίτυλον, μελάγκροκον, χέρσον, 811 5} {Π1Πρ’ 
1Π6 οΥπποσ, ἅτε ἀδεϊβῖνϑ ἕοσ [ῃ68 τ θδηϊησ “5}1ρ. ἄστονον 5 ΡΘΟυ ΔΙ 
ὈΠ5ΠΠ ΔΙ ; δηα ναύστολον, ᾿ νογαρίηρ; ΒΘΕΠῚΒ ΤΑΙΠΘΙ ἃ γε} Κ ννοτζά, 
ΔῊ βυρεαγῆποιι5 ψΊ θεωρίδα, Υ1Γἢ νν]Οἢ ἃ που ῸΓ “Πρ 15 (1 
ΔΏΥΓΠΙΏΡ) ταῖμεῦ ταααϊσε. ΟἹ [Π6 οἴμευ Βαπα ἄστολον τηδῖκε5 ἃ ἤηε 
ΒΘΏ56: ἴ 15 τεδᾶ Ὀγ δ ἤῆεεπίῃ σεηῖ. Μ8. (1,10Ρ5.), ρΡεύῆαρβ δοοῖ- 
ἀεηΐα!ν : δηᾶ 1ἰ 15 τεοορηϊζοα ὈῪ ἃ ἰαΐθι βοῃο]αϑί, γηῸ Ἔχρ]δϊηβ 1 
Ποῖ ὈΠΑΡΕΪΥ ἃ5 κακῶς ἐσταλμένη. ὙΠῸ τεαδάϊηρ ἄστολον 15 ἀοςερίεα 
ΡΥ ϑεμᾶϊζΖ, Ῥαϊεν, ϑίδηϊου, Ηδγίπηνσ, Ν ΈΥΓΑ]]} ; δηα 1 δαορὲ [ἴἴ, ΠΊΘΓΕΙΥ 
τοδάϊηρ ναῦν [ΟΥ̓ τάν, 5 ἴῃ 6. σοτγαρίοη ναύστολον ΘΔΒ5Υ Δοσοιηΐβ ΤΟΥ 
1ῃ6 1058 οἵ ναῦν. ὙΤΠὰ5 ἄστονον ἀπ ναύστολον ΔῈ ἴνγο σΟΥΓΙΡ ΙΟἢ8 οὗ 
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ἄστολον; πιὰ Ῥοΐῃ Πᾶνα σοί ἴηῖο {πΠ6 τεχί. ΝΠ {Π15 βίτρ]6 σμδῆρσα 
γε βεῖ ἃ νεῖν ἢπ6 56η56 85 ἔο]] ον :-- 

ἾΝΔΥ ΜΠ {[Π6 ψναίηρ σα]6 οὗ γου 5ρῆβ, ΤΥ δἰ βδίευϑ, 
Ῥεαΐ οὔ γουγ μεδᾶβ ψ]τἢ γουγ Ππαηᾶβ [ῃ6 βίσοκα 85 οἱ οδίϑ, 
1ῃ6 βίγσοκε. (Πδΐ ρβᾶβ58565 Ἔδνεῖ δοοββ Ασῃοῦοῃ, 
Βρεεάϊηρ οὐ 115 βϑαά νὰν Π6 ὈΙΔΟΪ-τορ α βαοεα Ὀδικ, 
της Ῥατκ ΑΡοἹο εηΐεγείῃ τοί, 
1ῃ6 Ῥατκ πιάάδη ἔτοπι [Π6 50} ΠΡ ϊ,--- 
ἴο {π6 5ῆοζε οὗ ἀδυκῃβββ [ῃδὲ ἡγε] σο μη 65 81}. 

πίτυλον : ἴΠ6 ΤΕΡΌΪΑΥ ψογά ΟΓ {Π6 “ ΡΙαβῃ οὗ οδίβ,᾽ 15. {πεσγείοσα 
ἃ. βοτί οὗ σορῃ. δος. δῇϊεγ ἐρέσσετε. θεωρίδα (ναῦν) Βοηης Δ ΚΕ 845 866. 
ΔΙΕΥ ἀμείβεται (ΟΥὦ ταῖΠεὙΓ διαμείβεται) : Ὀπΐ Ῥοΐῃ ἀμεῖψαι δηά 
ἀμείψασθαι τα τεσυ]ΑΥ]ν υϑ8α ψ ΙΓ δος. οὗ [Π6 {Π]ηρ᾽ οΥΟββεα (πύλας, 
γῆν, ἕρκος, ἄς.), ἀῃὰ Πενογ πᾶνε {Π6 5688 “ἴο πηβῖα ἴο ογΟ 58. 
Ι δρύβε {πογεΐοσα ἢ Με ΧΑ] τΠαΐ Ζῴδ σαι 15. ἀοο. δίζεσ ἐρέσσετε, 
Μ ΒΙΟΘΉ ἐδ ῖκα5 δοζ {πε αιαβὶ-οορσηαῖα ἀ7α ἴῃς οΟὈ]εοῖ δος. ΤῊ]5 1568 15 
ΠΟΠΊΠΊΟΩ ἴῃ ΘΔΒΙΕῚΓ ᾿ἰηβίδῃσαβ; θαΐ [Π6 [Ὁ] ον ηρ ΔΥῸ ἜΧΔΙρΡ]65 οὗ 
ΤΏΟΓΕ βίγα η6α ΔρρΙ οδίϊοηβ οὗ {Π6 58 Π16 ῬΥΙΠΟΙΡΙ6 : βοᾷ λιγυρὰ ἄχεα 
προδόταν, " (8115 ΜΠ Ιου νοῖςα οὗ νος οἡ {ΠῸ ἰγαϊίοσ, Επγ. Με. 2ο5; 
οὐλὴν τήν ποτέ με σῦς ἤλασε, Οἁ. 21. 219 ; ἐπικέσθαι πληγὰς 'Ἑλλήσ- 
ποντον, Ηὰΐ. 7. 35; δίκας μέτειμι τόνδε, Ἑψπωπη. 231; σιτίσαντες 
σκόροδα τοὺς ἀλεκτρυόνας, ΧΕ. Θ΄. ΠΡ. 4. 9. 

ἄστολον, 11{. “απεαυϊρρεά, 1.6. “ΜΠ Ποαΐ Ροιὴρ οὗ δασ!ρτιηβηΐ, “οπ ὦ 
ὯΟ ΡῬτγοια τηϊβϑίοη, ἡ οἢ 80 6ν]] οὐ 584 οὐτδηᾶ. 

ΎΠΕ6 ΠΟ] 6 βίδηζα 15 ἴπεῃ ἃ 5884 δηᾷ 1πηδρὶ δεν ἸΤΟΏΥ, ΠΟΙ ΡΘΥΙΏΡ᾽ 
1ῃ6 ραββαρσε οὗ (πε ἀεαά ἰο Ηδάβϑβ ψῇῃ ἃ βδοζεά τηϊβϑίοη οἵ {Π6 βίαϊβ 
ΞὮΙΡ (θεωρία) ; ἴῃς 55} 5 δῖα {πΠ6 ψὶηαβ, {ΠῈ βίγοϊκεβ οὗ ἴῃ 6 ΠΊΟΌΓΏΘΥ5 
1π6 Ῥεαΐ οὗ οδύβ, ἴπΠ6 δῃὶρ (βυρρεβίίησ ΟΠμδύοη᾽ 5 ΡΥ Κ) 15. ἀδτῖ, 
ὈΙΔΟΙΚ- 541164, σοίηρ ᾿ΠΤΟΌΡἢ σἹοοπὶ ἴο {Π6 πηβθε 5.1}1655 5ΒΗοσα, Αἢ 
ἸΠσΟΙΊΡΔΙΔΌΙΥ Ὀαδαςα] δ ηα ᾿πηρταββῖνα ᾿γτῖο. 

[4;"21ρογ16 ἀρεῖ 7ηιό)ιο αὐῥγοαεΐ 10 ὀεεναῖΐ ἐλ4 ἀεαά.] 

861. ΤῈ ΟΠοσαβ γαϑυτηθ {Π6 τπδυοῃϊηρ τηθίτα (Δ ρϑαϑ[5), ἃ βοσί 
οὗ βυρρεβίίοῃ οὗ ἔπ Π6 τὰ] ργοσαβϑίοη ργαρδζαΐίοσυ ἴο [Π6 κομμός οΥ̓ ᾿γτῖς 
Ἰαπηεηϊδίίοῃ. ᾿ 

864. ἐρατῶν, “ζαϊτ᾽: ἐρατός Δῃ ἐρατεινός 816 ταραϊδΓ ἘΤΙς ψοτάϑ. 
βαθυκόλπων, “ ἀξερ- οΞοπηεᾶ, 4150 Ερὶς ερὶτπεΐ, οἵ νγοπιθη, Τρῳαὶ 

καὶ Δαρδανίδες βαθύκολποι, 11. 18. 339. [{ ἀαδοιρα5 {Π6 {411 οὗ 1Π6 
ΔΙΏΡΙΕ χιτών ονεΥ {Π6 σΊΓα]6. ; 

δός. ἄλγος ἐπάξιον : 51ΠἸΡῚῪ “ ἄπ οΥ165 οὗ βούγον, " ἀπε Ἰαπιθηΐ. 
866. πρότερον φήμης 15 ἰάΚεη ὈγΥ Ἡεδιηδη δη6 ΟἴΠΕΥ5 ἴο πΊθδῃ 

“Ῥεΐογα {πεῖσγ νοῖοα 15 υἱἱεγεά,, ψΏΙΟΙ 15 ἀθοιάθαϊν Πάύβη, δηᾶ οἡ 
ΤΊΔΗΥ͂ Ρτουηᾶβ Ορθῃ ἴο βιβρίοίοῃ. ἷ 

(1) ὙΠ παίυγαὶ ογάεγ ἴῃ (6 ἀἶτρα νγὰβ ἔοσ {πΠ6 Κιπάγεα ἴο ἰεδά 
(ἐξάρχειν) ἀπ! {π6 αἰἰεπάδῃξ νγοσηθῃ ἴο ἔρον. [{ 15 50 ἴῃ {Π6 αἶτρε 
ἴον Ἠεκίοσ, 11. 24. 723, γἤεσα Απάγοιπδοῃθ, ἤεκαθα, αηᾶ Ηδ]θηδ 586- 
ΠΕββίν οὶ ἦρχε γόοιο, ν᾽ Ὠ116 ([η6 αἰἰεπάδηΐβ ἐπὶ δὲ στενάχοντο. [1115 {Ὑπ|6 
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τῃαί ἢγϑί οὗ 411 σουῦδ 1Π6 ἀοιδοί ΟΥ̓ΡΥΓΟξΕ55ΊΟη4] του ΤΉ 65, θὰΐ ἴῃ [815 
ΟΠΒοῦι5 {Π656 δύ δβεηΐί.) ὙὉὍῇδ 58π16 ἰ5 ἰουπᾶ ἴο ΡῈ {πΠ6 ογάδχ ἴῃ 
ΓΠΒο. 315 5644.) εγα Οταβίθβ δηα ΕἸδκίτγα ἰϑδά, (6 Ὁμοῦ 5 τερὶ γἱηρ 
ἴο Θδδςἢ. 

(2) Τα Ὁμοῖιβ μούα ἄο πο " ἢγϑβί βίησ [ῃ6 ἢγτηη οὗ ἴΠ6 Ετηγ5,᾽ 
Ῥυΐ (ἀσσοτάϊηρ ἴο [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΙῪ Δύγαηροη θη) θαυ 81} (η6 ἀδδά. 

(3) Τῆς 5680]. Βα5 {ῃ6 οὔβουσα ποίβ. οὐ 1ῃ15 1ἰπ6 δίκαιον ἡμᾶς 
προκατάρχεσθαι ὡς προακουσάσας, ΜΏΪΟῊ (45 ὟΝ ΕἸ] βυρσαϑίβ) σι ΓΟΏΡῚΥ 
Ῥοϊηΐβ ἴο 5οη16 σεδάϊηρ {6 πρότερον φήμης ἐπακουσάσας. 

(4) ΤΠε ἀγϑηγα δἰπγοϑὲ σθαυτα5 {Παΐ [Π6 5ἰβίειβ δἰζεσ βηζοσίηρ ᾿ 
88οια ποῖ τεπηδῖη 5116 ηΐ, θαξ αἱ οησα Ῥερίη {Π6 Ἰαπηθηΐ. 

Ι δἀορί, ἱΠετείοσε, ἿΝ 6115 58 ῬΈΕΙ; (ΟὨΪγ τεδάϊηρ τῶνδε κλυούσας,) 
ΜΠ ΙΟΙ τεηλονῈ8 δὲ πο 8]} [Π656 πλϊβρίνιησϑ. ΠΕ 5ἰβίευβ [πε η ῬεῈρΊη 
αἱ 875. 

870. παιάν, ῬΥΙΟΡΕΙ͂Υ ἃ 2ογζεἶ Ἀγτήῃ, ἴο ΑΡΟ]]ο, ὁ ἃ {πη ρῃ-5οηρ ἡ 
ἴο {Π6 ρσοά οὗ ΙΙρῃξ : πεῖα ὈΥ ἃ βοῖΐ οὗ ᾿τοὴν οδ]]δα “84 δαίϑίῃ! 
{ΓΙ Ρ ἢ -5οηΡ ἴῃ Ποηουτ οὗ δίῃ. 80 παιᾶνα τοῦ θανόντος, (ΠΟ.151; 
παιᾶνα ᾿Ερινύων, ΑΡ΄. 645 ; στυγνὸν παιᾶνα, ἘΠ͵. ΤΥΟ. 126. 

872. στρόφον, “ ΡΊΓαΑ]Ε,᾽ ἀππβιι4] ννοσγά. 
873. δόλος οὐδεὶς μή: 1|. Πεγα 15. η0 ἄδοει, {παι 1 5ῃου]α ποῖ 

ΜΜ811 {γπΠ]γ,᾿ ἄς., 1. 6. “πῃ δ σ ΘΑ ν ἔτοσ {{π6 Βεατί ἄο 1 Ἰαπιβηΐ. 
μή νου] 1Ιῃ ΡῬΙΌΒΕ Ρ6 μὴ οὖ, Ραυΐϊ ἴῃ Ροδίν ἰῃς οὐ 15 οἴΐζεῃ Ομ τε. 
50 οὐ πολὺν χρόνον μ᾽ ἐπέσχον μή με ναυστολεῖν, ΡὨ]]. 349: οὐκ ἂν 
ἐσχόμην τὸ μὴ ᾽ποκλῇσαι, Ο. Τ΄ 1387; οὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή, Αηϊ. 443: 
(ΤῊΘ ᾿ηΐ 15 16 σομπηπηοη δρεχαρείϊο, οη6 τι56 οὗ {Π6 σοηῃβδοαίϊνα 
12.) ἘῸΥ στένομαι, 5ε6 815. 

876. φίλων ἄπιστοι, “ΠεαΙκοηΐϊηρ ηοΐ ἴο ἔα ς᾽ (ασίϊνε : 566 846): 
ἘΠ ΘΟΚΙΘ5 15 ΒΡΘοΙΠν τηδδηΐ, 713. κακῶν ἀτρύμονες, “5[ΠΡ οτη (11. 
“ΠΠΜΜΟΓΏ ᾽) ἰῇ ΜΟΟ5,᾿ ΔΡΡ]165 το Ὀοΐῃ, θπξ ῬοΙγΏΘΙΚα5 5ρεοῖα!]ν. ΤΠΣ 
ΕΘὨΙν65 τα {Π6 ογάϊηδῖν σεη. δἰζεῦ [Π6 περαίϊνα δά]εοίνε (ἀψόφη- 
τος κωκυμάτων, μηνῶν ἀνήριθμος, ἄχαλκος ἀσπίδων, ὅχε.), υϑεα ΠεΓα ὈΥ͂ 
ἃ 5]|Π|0}{ 5ίγείςῃ οὗ σοπβίγιοιοη. 

8γη--ὃ. ἑλόντες, “ Πανίηρ ἀεβίτζουγεα,᾽ ἃ5 ἃ ἴοα. ΤῊΪ5 15 βαϊά οὗ Ῥοίῃ; 
1ΠΟΌΡῊ {{π6 [ἢ ἃ ΠΊΟΤΕ ΟὈνὶοι5 56 η56 οὗ ῬοΟΙυΠΕΙΚα5. 

σὺν αἰχμᾷ. Ῥοεῖϊς ιι56 οὗ ἀεροηηα7Ζ),2671} ΤΟΥ 2715 77147716711.. 80 
σὺν σιδάρῳ, 885 ; σὺν γήρᾳ βαρεῖς, Ο. Τ. 17; σὺν νόσοις ἀλγεινός, 
Ο. 6, τ663. 

881--. “8 μαᾶνβ ταζβά {Π6 νγὰ}15 οὗ γουτ ΠΟΙΉ6, ἴο ὙΟῸΓ 5ΟΙΤΟΥ 
αν γε Πε]ά 5016 τι]6; πον γα 816 στεοοηο! θα ἢ {Π6 ϑυνοσα. 
ὙἼΤἼ6 ἢγϑί οἰδιι5α γεΐευβ ἴοὸ ῬΟΙυη ΙΚαβ, {Π6 βεσοηά ἴο ΕτεΟΚΙ65. 

πικρός, ΕἸ Ρ ἢ δίς αηά ρῥγεαϊοδίϊνα, 15 οἴζθῃ 50 566 1Δ]ΟΠπΊδ. Δ} ἢ 
ἸΤΟΏΥ, ΡΥΑΥΘ ΟΥ δΒυμπηοτοῦβΒ. Πεπ Οἀγϑββειβ (Οἀ. 17. 448) Πα5 
το] ἃ Ἰοῃρ βίοσυ ἀρουΐ ἢϊ5 ΟΥ̓ ἴο Ἐρυρί δμάᾶ Υργαβ, [86 Ὀταΐαδὶ 
ΒΕΠΟΥ 16115. Πΐῃ ἴο σεΐ ,ἌΑΥ, μὴ τάχα πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον 
ἵκηαι. 80 Οά. 1. 266 πάντες κ᾿ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε. 

888. εὐωνύμων : {Π6 “εἴτ᾽ 5146, 1. 6. [Π6 Ὠεατζί. 
889. τετυμμένοι δῆθ᾽, “ΑΥ, 5Ιητεπ ᾿ηἀ θεὰ "’ πλρῃΐ 6, 85 βοῃο]ϊαβί 
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5805, 80) 556 η 1 Πρ ΟΥῪ ΟὗἩ ΔηοΙ ΠΟΥ ΒΡ Κατ (Η σπι., ὕ εσγ., ν 6. Κ].): Βας 
ἃ5 ΠΙηάοτῇ ροϊηΐβ ουΐ, ἴ 15 ποῖ ὨΘΟΘβΒΑΤΠΥ 50. α Ππά ἀπώλεσας, 
ἀπώλεσας δῆτ᾽, ΘορΡΗ. ΕἸ. 1163. 

801. ΤῊΕ δηῃς5ΠῸΡἢ 6 5ῃονβ ἃ ἴπη6 οπλϊε α ποτα. 
892. δαιμόνιοι, οἴεηῃ ἰακεη ἢ ἀραί, “Πεανεθη-βαης᾽ : Ῥείίου 

“Ββανθῃ-ἰηιοίβα, οἵ {Π6 7267: δαιμόνιος μὰ 5 ΦΙνγαγ 5 [ἢγε 6 τουτηϊτα- 
110η5. 

894. Μ9595. ρσῖνε θανάτων ἀραί, αηὰ ἴῃ ΔηςἸ5 ΤΌΡ 6 καὶ θανάτου τέλος. 
ΘΟΠ16 ἰηδεσί ἃ 5Ύ}1}}16 Πθσβ, 5οῃηῈ αε]εςΐ καί ρος. Βαϊ ἴπ 1{ῃ6 Ἰδίζεσ 
ῬΙδοβ [Π6 5656 15 τη ἢ Ὀαιίου 1 καί, Δηα 11 15 θεϊίεσ το ΞΌΡΡοββ 
ἃ ΤΠΟΠΟΒΥ ΔΌΙῈ Ἰοβί Πογα, δἰ μοῦ δή (ὟΝ ε11) ΟΥ̓ ἀῇ ᾿πἰοσ]θοιίίοη ὦ οΥ 
αἴ (ΛΝ Ε!]Δ 1617) οὐ φεῦ. ἐκ θανάτων (1,40 ἢ.) ΞΕ6Π|5 ἴο σίνε ἴΠ6 ψτοηρ᾽ 
56η86, 85 ἴῃ [Π6 ἰδτηεηΐ ἔπεσα σουἹὰ ΠΑΓαΪγ. 6 ἃ τεΐεσεηοβ ἴο {Π6 
Μεγέλεγ ουγϑα οἡ {Π6 αμην. 

897. ἀναυδάτῳ, “πηΒΡΘΔΚΑΡΙΘ6.᾽ 
899. Μ595. τεδά διχόφρονι ν»] ἢ ἃ 5114 }016 ψαηίϊηρ, δηα [Ππ 5.0 Πο]. 

ΧΡ αΐηβ οὐχ ὁμονοοῦντες, 1.6. “αἵ νατίδηςσθ,᾽ “Ποϑι116.. ΗδΙπδηη 
ΒΌΡΡΙ65 σύν, ατοίεξξηά καί, ἕαε. Βαϊ [π6 56η86 15 [βερ]6, δηάᾶ 1 Πᾶνα 
δαἀορίαά {Π6 ἔδτ' ᾿είίεσ ετηθπάδιοη οὗ ν εοκείη οὐ διχόφρονι : “ΜΙ 
27:6121.]Ζ δε ἰαῖε Ὀτουρῃϊ Ὀγ {πεῖν ἔα  Ποτ᾽5 σαγβα,᾽ ἃ ἤπα τατῃ σίνεη ἴο {Π6 
ἰάδα δἰτεδάν ἐουηά ἴῃ 884, “{πδὲ [Πεν γνεσα στεοοηο]δα Ὀγ {Π6 ϑυνοσζά.ἢ 

902. φίλανδρον, “Ιονίηρ [6 νγατιτοῦβ. 
903. κτέανα τάδ΄. (1 [Κα ΝΥ ε115 εἰηθηδδαιίίοῃ ἔοσ κτέανά τ᾽ οὗ Μ.) 

“ἼΠΙ5. ψεδ!ῃ ̓  (1. 6. (Π6 πόλις, πύργοι, πέδον, ἀηἃ [Π6 5ονεσγεῖρηΐν 
ΘΘΏΘΓΆΙΠ]Υ) “Γαπηδίη5. ΤΟΥ Πμο56 {παΐ σοπηθ δ, διπάϊησ ἴοὸ {Π6 
{Δ 0 οὗ (Π6 ἘΡΙΡΌΠΟΙ, οΥ “ ἀεβοεηάδηϊβ ̓  οὗ {ῃ6 Αὐρίνεβ. ΨΠΟῸ 
ναῖε ἀείεδαϊεα Ὀν Εἴδοκίθβθ, ῆο σαῖηα ἴῃ νεηρεδῆσς δηά βδοῖκεβα 
ὙἼΠΕΡ65 δηά ταζϑά 1 το {πε στοιηά ἴθ γεδγβ ἰδίευ. 

9οὔ. “Απά ἄδαδίῃ δἱ {πε Ἰαϑ᾿: πε. “της εηα οὐ Δοσομρ 5 πια6ηξ οὗ 
ἄδδι  (φεη. οὗ εαυϊναίεησα {κα {πε οεἰτγ οὗ ΤΠΘΡ657), ἃ 6 }1-Κπονα 
Ἠοπλεσῖς ρῆτζαβα. : 

907. ΤὮΒ “6αυδ] 5ῃῆδγε᾽ ννγὰβ ἴΠ6 στανε, "Ἰαηα σπου ρῊ ἰο ΠΟ]ά ἐνεῃ 
ἴῃ ἀθδίῃ,᾽ δεσςογάϊηρ ἴο {Π6 συγ56, 732. 

οοῦδ--το. “Ὑεῖ {πεῖν {τε β. γαρσγόδοῦ ῃ6 ἘΟΟΠΟΙΙΟΥ, 
Δα Ατὸ5 ἢηᾶβ πο ἔανουγ ἴῃ {ΠΕ αγαβ.᾽ 

οὐκ ἀμεμφεία, οὐδ᾽ ἐπίχαρις, α΄ ἃ ραἰ Παίς ᾿ΤΟΠῪ ΟΥ̓ ΠΊΘΙΟΒΙ5 : {Π6 
ΒΘΠΘΓΔ] 56η586 15, “ὙΠΕΥ Πᾶνα ἀϊνἀεα της βυθϑβίδησε --- [ΠΕ ΙΓ 5ΠΔΥΘ 15 
6418] (α στανε); Ὀαΐ [Π6 βυνοζά {πδΐ γεοοηο θα {Π6ηὶ ἀηα της ροά οὗ 
ΠΟΠΗ͂ϊοϊ, ἀ΄α Βαίεξα] ἴῃ {Π6 εγαϑ οὗ {πεὶγ κΚιπαάγεά. 

διαλλακτῆρι 5 οὗ σουγ56 “{Π6 ϑνοτά᾿ 85 ἴῃ 884. 
[ἐπίχαρις 15 ποΐ, 85 [Π6 5.}0]. (μηδετέρῳ χαρισάμενον) 566 118 [0 

{Π1ηΚ, “ βΒῃονίηρ ἑανοῦγ, αΐ φἰνναυ5 " ρ᾽βαβίησ. 
912. τούς : ἘΤΡΙς τι1568 ἔογ ἀδιηοηβίγαίζινα, ποῖ πητεαπεηΐ ἴῃ ἐτασοάγ. 
914. λαχαί 15 αϊδρυϊεα. ϑοπΊῈ ἴακα ἰξ ἐβῆδσε, ἴτοπὶ λαγχάνω: 

ἁιὰ Ἡδβυομιβ ρῖνεβ λάχη, ποῖ λαχή, ΕΧρίαϊη6α 45 λῆξις. Ιθὰϊ 
1ῃ6. 56}0]. σῖνεβ λαχαί (ἔτοη] λαχαίνω, “ἴο αἰρ,᾽ ΗοπΊλοῖῖο ψοχά, 
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Οά. 24. 241), αἀηαᾶ Ἔχρ δίηβ 1 85 σκαφαί, " αἰσσίηρ. ΤΗΪΚ δ 15 σιδα- 
ρόπλακτοι ἴατ ὈετίοΥ :--- 

“ὙΠ ἢ [Π6 βίγοκα οὗ ἰἴσοὴ [Π6Ὺ δα {Ππ5 δα ἴον ; 
ἢ {ῃς βίσοκε οὗ ἴσο {ποῦα αὐναῖιῖβ {Π611--- 
ΟἿΘ 5}8]] «δὶς, ψνῃαῖΐ ὃ -- 
1Π6 ἀϊρσσίηρ ἘΠΕῚ ἐδ Πα 5. ΤΟΠ,᾽ 

1. 6. {[Π6ὺ ψγεῦα βδἰαίη Ὁ. τ ---ἰῃ6 5ινοσζά : δηᾶ Ὀγ ἰσοη---ἰῃς 5ρ8άε--- 
5814}1 {πεν "Ὲ θυτιεά. 

[0 τ. ΨευγΆ}1 ᾿ππαοῖηθ5 ἃ αοιεόίε οι ογαγε; Ῥὰΐ {Π6 σα ρουβϑι 5 
Βαγρίηρ οἱ {Π6 5ἰρ:ϊἤοδηςα οὗ ννογά8 (τεΐευγεα ἴο οἢ 800) 15 εοῃῆηρά 
ἰο μαητδς αγιαἱ ΖζἼ465, ἀνα ἴπογα 15 ἢῸ στοιηά ἴου δχίθηάϊηρ ἴἰ τὸ 
σοιηπηοη ΟΌΏ5. Ναπηθ5 ψεῦα δ] το Ὀ6 ἱπηροτίδηξς ; Ὀπΐ 4 «οτεόίσ 
ἐλιέεγαἶγε οὐ. λαχαί χου]ὰ πηὰκα {Π6 σοησεῖϊξ 511} τηογα ἐγ] Ια. 

915. ὙΠΕ͵Θ 5 ἃ αἰ υ]Υ ἴῃ {ῃς τεδάϊησ οὗ οΙ5 δηά 926, 45 ἐπε ὺ 
ἄο ποΐ σούίεϑροηά, Μ΄ Βδ5 {Πεῖὴ 85 [ο]]ονν5 :-- 

δόμων μάλ᾽ ἀχάεσσα τοὺς ΟΙ5 
προπέμπει κιτιλ.. .. 
δυσδαίμων σφιν ἁ τεκοῦσα 926 
πρὸ πασᾶν κιτιλ.. .. 

Τῇδ νψαηΐ οὗ ἃ ποι ψΙΠ ἀχάεσσα ἴῃ 915 15 ἔεϊε Ὀγ [ῃ6 5.}Π0]., Ὑῃο 
Βοιηθνν δῖ ΔΌΒΌΓΑΙΥ ΒΌΡΡ]165 προπομπά. ΝΥ ε1}᾽5 σοῃ]δοΐατα ἀχάεσσ᾽ ἰά 
15 ὈτΠαηΐ, 45 {πΠ6 ψοτζα ἰά 15 τατα (Ῥεῖβ. 934), [που ρ ἢ ααϊία σα! δ 0 16: 
δηἀ [δ σοτταρίΐοη ἴο ἀχάεσσα 15 ΕΧΙΓΕΙΊΕΙΥ Εα5Υ. 926 Ψ1] ἰπθη ὈῈ 
Ῥεβίὲ επηεηάεα Ὀν ἰδκίησ Πιηάοτ 5 ἰὼ δυσαίων ἀπηα τεδάϊηρ (ἢ 
ἙΙ; γοϑ55, Ηεγηλ., ὝΥΈΟΚΙ,, δηα οἰ 615) σ᾽ σφ᾽ ἃ τεκοῦσα. 

ἰά 15 ἃ Οἵ, ΙΝ ἀβεά ἴῃ Ιοηὶς ἴοστα ἐ ἰή 5 δῇ ἰηνοσδίίοῃ ἰο 
ΑΡΟΙΙο Ῥαίεοῃ οὔ {6 Ηδξαΐοσ. Ηδξηςα ἰήϊος, βρίίμεὲ οὗ {ῃ6 σοά 
(ἰήϊον δὲ καλέω Παιᾶνα, Αξ. 146), ἀηᾶ (1π Ὑταρσ.) υϑεα οὗ νν8115, 
Ἰαιηθηΐβ, αἰγρεβ, ζ., ἀηα Ἔνεη οὗ κάματοι, ϑορΡῆ. Ο. Τ΄. 174. 

916. δαϊκτήρ, “ ΡΙΕΓοΙηΡ,᾽ “ ἰογίατ]ηρ,᾿ “σΟὨΒαΠΊηΡ.ἢ 
917. αὐτόστονος, αὐτοπήμων, “ νγ»Δ Πρ, 5οτγονίησ πη! ἀάδη ᾿ : {πε 

αὐτός 'ἃ5 ἴῃ αὐτομαθής, αὐτόματος, αὐτουργός, ἀῃα οΟἴΠΕΙ σοιηρουπαᾶβ 
ΙΓ τη γαηβι να νεγὉ βίειη5. 

918. δαϊόφρων: τοὶ “τανδρίηρ [ῃ8 Πϑατσί,᾽ 85. 5080]., Ραξ "βδά- 
Πρατίεά; πὸ ἀγανόφρων, εὔφρων, κακόφρων, ὅἄζε. δάϊος 15 ιϑεα ἴοΥ 
ἐπ ΒΟΓΆΡΙ Θ᾽ ἴῃ Ὑταρ., 6. 5. ὦ δαΐα Τέκμησσα, ΑἹ. 784 ; Πέρσαις δάοις, 
Ῥεῖϑβ. 282. 

ἐτύμως ν] ἐκ φρενός, : {ΥῸ]Υ ἔτΌΠ] ΤΥ Πεατχί. 
920. κλαιομένας : τη] 4]6 45 Αρ. Ιο96. 866 815. 
Ο21. ἀνάκτοιν : 6. 85 ἐτθα ΘΕ ψΊ ἢ νεγῦβ οὗ γεοζίγ, 6. 5. 

ὀδύρομαι, - ὀλοφύρομαι, ἀλγῶ, τέρπω, ἀπολαύω, θαυμάζω, ὅτς., ἐνξΏ 
δείσας φίλου, Ο. Τ΄. 234. 

923-.4. “ὙΠαδΐ Πὰν ψτουρῃϊ, ΟΠ6 ΤΠΊΔΩΥ δῇ Ἔχρίοὶὶ οἡ Πῖ5 σοπηΐτυ- 
τῇθη, Οὴ6 Οὔ 8}} {Π6 βίγδῃρεῦβ᾽ σα Κ5 ΠΡ ΏΕΠΥ 5ἰαίη ἴῃ της ἤρδι. 
ΤΠ ἀεθάβ οἵ ῬοΪγῃθικοβ δῖα βοξιεηθα ἴῃ ἊἼχργθβϑίοῃ ὈΥ πολλά δῃηά 
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της ναρτα ἐρξάτην : ΜΏΠῸ ΕΓΘΟΚΙΘβ᾽ αύα Ἐπ ρἢΠαϑὶζεα Ὀγ πάντων ἀπά 
πολυφθόρους. [ΟἸΠΕΥ5 ἰαϊκα πολυφθόρους Ιεβ5 ΜῈ}} οἵ δοζή.] 

Μείμοκο᾽ 5 ὈτΠΠδηΐ σοη]εοίατα τ᾽ ἐπακτῶν ἴοΓ τε πάντων ἰ5 ΨΕΙῪ ΡτῸὉ- 
4016 ; Ρυΐ 45 [8 Μ55. τεδάϊηρ 15 εαϑὺ δῃηά ΠΔ[ΓΑΙ, Ι Πᾶνα [εἴ 1. 

934. ἀφίλοις 15 ν΄ οδ5᾽ σεγίδιη σογγθοῖοη [οΥ οὐ ΡΎΝΑΝΕ τεβίοσίηρ᾽ 1Π6 
τηδίτο (α δηά οὐ οἴϊξη σοηξιπεά ἴῃ Μ55.). “ ΒΥ ΟΥ6] βανθύδηςθ  [{Π6Ὺ 
Ρευβῃ6ά, ἐτελεύτασαν σοῃηπεα ΤΌΤ 930] 15 ἀραϊῃ δὴ ἱπίθῃ ΠΑ }}ν 
ΘΌΡΠ απ ϑέῖς Ἐχργθϑϑίοῃ ἴοσ ἴῃς ἀδαίῃ- βἴτοκεβ. 1 ἀο ποὶ Βείενα 
μαῖα 15. ΔΗΥ͂ Τοίθγθηςβ (845 σουημη. ΒΏΡΡΟΞ6) ἰο {π6 εὔνίδζογ ογ 2ἦ6 
ζαγαἶ 50 οἴζϊεη δ] πἀεα ἴο ἀρονε, δηά ἀρϑῖη 943 Ῥείϊονν. 

938. “ΤΠΕΙΓ Π| δ τοϊηρ]οά, ἴῃ. {πΠ6 ὈΙοοάδβοακαεα βαγίῃ : νϑ ]ν οὗ 
οηθ6 Ὀ]οοά {ΠΕῪ γα.’ Ὅῆδ [16 15 1Ἰἀθηιῆθα (45 50 οἔβῃ) στ {Π6 
ῬΙοοά : [ῃ6 ἔννο, ρατίεα ἴῃ 118, ἀγα πηδᾶθ οὔα ἴῃ ἄδβαίῃ ὈΥ πιαΐαδὶ 
βἰδιρῃίεσ. Οὐτηρ δηά τηϊχίησ ὈΙοοά ν85 ἃ γ᾽ ἀδβργεδα ῥυϊπηἶνα 
τηείμοά οὗ τλακίηρ ἘΒΙοοα- τοι μοσμοοά. 

941. ὃ πόντιος ξεῖνος, “1Π6 ΒΙΓΔΏΡΌΤΥ ἔγο τ Ῥοπίυβ, 1. 6. Ζγο7ῖ, τερϑαῖ- 
ἰὴ ἴῃς Ιάδα οὗ 728. πικρός, “ ἴο {Π61 ΒοΙΓΌνν,᾽ 566 ποία οὐ 882. 

943. ἀρὰν πατρῴαν : 566 747. 

945-8. ΤΠ6 56η56 5 ἤπε δηά 51Π1Ρ]6, τε αυϊσίησ ΠΟ σμδηρθ : “ΈΠΟΥ 
Βανε {ΠΕ 1Γ ἰπΒευιίδηοα.---οῦ ΒΟΙΓΟΥ͂Σ : ΕΠ 41655 νυ! ἢ οὗ Ἰδη4--- θα ηθδίῃ 
ἘΠΕΙΓ σΟΥΡ568.᾽ 

949. ἐπανθίζω : ϑεα ὈΥ͂ ΑΕΒΟΠΥ]5 ἴῃ ἔνο «Οἵ Ποῦ Ρίαςθβ ψ]Π ἃ 
5ΒΙΠῚΠΠ|ΔΤ ἸΤΟΠΥ; κωκυτοῖς ἐπανθίζειν, (ΠΟ. 150 ; αἷμ᾽ ἐπηνθίσω, ἴῃ ἃ σοτ- 
ταρί ραββϑαρὲ οὗ Αρ. (1459). “ΑἸὰβ γε πᾶνε οτονπθά γοῦ Ποιδ6 
ὙΠ ΤΊΔῺΥ ἃ ἤἥονγευ οὗ νψοϑ.᾿ [ΨΈγγΑ}} τοίουϑ πόνοι ἴο {Π61γ δα φέοτίς : 
Ῥαΐ [Π15 5εεηβ ουΐ οὗ ρΙαςε. 

951. “Βαΐ δὲ {πε ἰαϑέ, [ῃς8 ουτϑθβ μανα υἱἱογεα {πεῖγ 5ῃγ11 οὐν οὗ 
ῸΙΏΡἢ ̓  (ἀλαλάζω Ρείης 564 ΤΕΡΊΌΠΑΤΙΥ οὗ 188. δύ οσγ, Χεη. Απ. 3: 
2. τὰ Οὐ). ἄς 6 Ὁ δπὰ οὗ ἐγζμηηρῤἧ, νίκην ἀλαλάξαι, ΑἸΐ. 133), 
1ῃς6 ογτονηϊηρ ΟΕ 15. 1Π6 {{Π ΠῚ ΡῊ οὗἉ [ῃς συγ56, (Π6 ἀδβίγασείοη οὗ πἰρ 
Βοιιδθ. 1τᾳἈΚ6 Ηδμηδηη᾽ 5 ταδαϊηρ τελευταῖαι δ᾽ ἴοΥ τελευτᾷ δ᾽ αἵδ᾽, 

953 544. ΤῇΘ τηθίδΡ ΠΟΥ οὗ τ1ῃ6 Ῥαίιὶας ννασεά Ὀγ Πεβιΐῃυ, ἀρδϊηβί 
τῆς Κίηρϑ (᾿Αραί, ΓΑτα, δαίμων) ἷ 15. Καρί ᾧἃρ ἴο Ἴδα 6: {πεῖν “στᾶσα ἰβ 
Ῥγόκεϑη ψῈ αἰΐεγ τουῦΐ ἡ : {Π6 “ΙΌΡΗΥ οὗ Ποοτῇ βίδηαβ δἱ {ΠῸ σαίεβϑ᾽ ; 
Δα “ λῖε Πο!ά5 ἢΪ5 Ββαῃηα οὔἱν θη 6 ἢδ5 σοηαπογεά Ὀοίῃ. 

957. [ἢ {Π15 ΔηΓΡΠΟΙΔ] ἀἰγρα-- -ὈσΌ Κα δηά εχοϊϊεά, δηᾷ δοσοπι- 
Ῥαηϊβα πὸ ἄοιδέ ψ ἢ ψν}Δ σοβίατγεβ οὗ Ἰαιηεηΐ---ἰῃς ἐλαγιρες οὗ 
ΒΡΘδΚΟΙ5 δῖῈ τηδτκεα τη βί]ν ἴῃ τἴΠ6 Μ55., ΜΙ Οσσαβίοη8] ΟΠ ]5510η5. 
Τῆς δοίπμδὶ βρεακεῖβ δῖδ ΟἿΪΥῪ σίνεη δἱ 957 δῃηᾶ οὐδ, Ῥοίῃ 11Πη65 
Ῥεϊηρ βρίνβη ἰο ἰϑιηξηβ, ψ ῃ]οἢ πλδὲ θ6 Ψ͵ΟΏΡ, ἃ5 Οη6 15. ἴῃς ,γεΖ 
δηα 1Π6 οἴου [Ππ σεεογαῖ οἵα Ῥαϊτ. [{15 Πουγενεσ οἰθασ Παὶ Απξσοης 
Ῥερίῃβ, δῃά {παΐ {Π6 οἴ ΠΕῚ βἰβίευ Τεϑροηάβ, ἴῃ δ ἢ ρα: δηα 1 Πᾶνα 
[Ο]ονγεα πιοϑβί βαά. 1ῃ Ρτη ΩΡ 1ῃ6 Ρα5589Ὲ 50. 

οὔ4. Μ Βὲ5 προ.κείσεται (εν! 6 ΠΥ προσκείσεται ςοττεοίαα). 
Ἡδγηδηη5 οηθηάείὶοη πρόκεισαι (τεδίοτίηρ' {Π6 τηθίΓ6) 15 ϑΘΠΘΓΑΙΥ͂ 
ϑαορίεα δηά ον: ἀθηῖ]ν τὶρῃί. 

οὐδ. Μ [α5 ἐντὸς δὲ καρδία στένει, νΥ Ὠ]Οἢ ἀο65 ποΐ σοΙΤΈΒροπα ἴο 
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ΝΟΤΕΘΞ. [1 Ὲ5 934-085 

Απεροηθ᾽β νεύβίοϊθ ΔΟΠηΔηη σοττεοίβ {ΠῸ ἢγϑὲ Ππη6 ἰο ἦ μαίνεται: 
Ῥαΐ Βυτηθυ 5 σοιγθοίίοη ἐν δὲ καρδία 15 ὈείίαεΓ, ἀηα 15 δἀορίεα ὈγῪ 
ἍΝ εἰ], Ὑν εοκιείη. 

969. πανδάκρυτε Μ ἀοε5 ῃοΐ ΐ {πΠ6 τεβροῆβθ. ὙΠῸ θεβί σουσθοίίοη 
15 Β᾿ ΘΟ ἢ]}}5. πάνδυρτε, ἃ τατε ψογὰ Ραΐ ἰουπα ἴῃ ΑΕἜβοῃ. Ῥεῖβ. 940; 
ΘΟΡΗ. ἘΠ. το77; Επτ, Ηξα. 212. 1 ψουἹά θα δα ϑῖν σοτταρίεά. 

975-6. Μ τεδάβ ἤεζε :-- 

ἀχέων τοίων τάδ᾽ ἐγγύθεν. 
πέλας δ᾽ αἵδ᾽ ἀδελφεαὶ ἀδελφεῶν 

ΟὈν]ο 5] σοτταρί ; δηα {Π6 ΟἿΪΥ νατϊαίίοη οὗ τεος. 15 γόων ἔογ ἀχέων, 
ποίων ἴογΥ τοίων, ἐγγύθι ἴοτ ἐγγύθεν, ποπα οὗ ψΠΙΟΙ ΠΕΙΡ πιείγα ΟΥὕ[ 
56 2568. 

ΤἼΘ δη Ἰβί ΟΡ ἢ 15 απξουε πη δίεὶυ 4150 σοσταυρί, Βεΐηρ τε ἴῃ Μ55. 
8.5 ἴΟἸ]ονν5 :-- 

δύστονα κήδε’ ὁμώνυμα. 
δίυγρα τριπάλτων πημάτων. 

ΤΠΘ ἤγϑβι ηδ οὗ ν ΒΙΟἢ 15 Βουγεν σ ἃ οἷπα το {Ππ6 {γπ6 τηείσα, 1 δοςσερί 
Ἡτδηη 5 γοϑίοζδαίοη οὗ 975- δ5 [Ὁ]]οννβ :-- 

ΑΝΤ. ἄχεα δοιὰ τάδ᾽ ἐγγύθεν. 
ΙΣΜ. πέλας ἀδελφέ ἀδελφεῶν, 

ΟὨΪΥ δἀορίηρ Ηεἰπιβοεῖῃ᾽ 5 ἱπηρτονειηθηΐς ἀδελφέ ἴογ ἩοΥπΊΔηη 5 
ἀδελφὰ δ΄. ὙΠΕ 5εῆβε ψ1} {πεη Ρ6 :-- 

«5. Ἡδρῖα δ παῃηᾶ δἵὲ οι ]α βούγονν6--- 
7». ΑΥ, Κιπάτγεα βοιζονϑβ οὗ Κἰπατεα τηθη. 

977-9. Τὴ6 ΟἿΪΥ αυεϑίϊοη ΠΘΊΘ 15 οί ΠΟΥ {15 τεΐαϊη ἰ5 βϑυηρ 
Ὀγ 1ῃ6 ΟΒοσιιβ, οὐ Ὁγ {με ἴννο βἰβίειβ (45 ἴῃς οἱἄδυ εἀϊΐοτβ βῃρροβαεά). 
1 15 ποτα ῬΥΟΌΔΌΙΪΥ [Π6 ἔΟΥΤΊΘΥ, ἃ5 [Ὁ ννοι]Ἱα τα]ανε {Π6 π]οηοίοηΥ 
οὗ [ῃ6 5ς6ῃ6, ͵ιι5ῖ 845 ἴΠ6 σαρι!δΥ ᾿ητογνθηίοη οὗ {πΠ6 ΟΠοῖτ5. ἀο65 
ἴῃ {6 ῥσγεἼοβαϊηρ᾽ κομμός, ἀηα 1ῃ {Π6 Ἰοηρ κομμός οὗ [Π6 (ο. 306-478. 

978. 1 Ραΐ ἃ ςοΙοη ᾿πβίεδα οὗ ἃ σοπηπλὰ αἱ σκιά. Τα τείβσεηςα 15, 
845 Ἠευπηδηη 58, ἴ0 {Π6 σποβί οὗ ΟἹ αΐροιι5, ν ϊοἢ ρεσῆαρ5 ψγὰ5 {6 
ν βίο ἴῃ 711. 

982. Τῆς Μ955. ἐδείξατ᾽ ἐκ φυγᾶς ἐμοί 15 σατίδιηγ σογγαρῖ. φυγᾶς 
οδἢ ΟἿΪΥ ΔΡΡΙΥ ἴο Ῥοϊγπεῖκαβ, απ ὑμεγείοστα ἐπ6 ΡΙαγα] ἐδείξατ᾽ 15 
᾿ΠΠΡΟΒ51016 : δῃά τπούθονεὺ ἐμοί 15 ᾿σττεϊαναηῖ. 1 ἰακε ΚΝ εἰ} 5 τόνδ᾽ 
ἐδέξατ᾽ ἐκ φυγᾶς. Α4πέί. “ ϑοῖτον 11] ἰο Ὀε ΠΟ] ̓ -- 7572. “ Αὐγαϊτβα Ηΐτη 
ΟἿ 15 ΠΒοπηονγασζά σαίατγῃ. 

983-4. [ΗΔ]1η’5 αἰϊεγαίίοῃ ὅδ᾽ ἵκεθ᾽ ἀπ! ϑίδη!εγ᾽5 συθείς Πᾶνε ὈΕΘη 
δαἀορίεα 85 σογίαϊη Ὁγ Ν βοκί δίῃ; θαΐ [ΠουΡῊ {ΠΥ πα κα εχαςί τηβ τ] δ] 
σοτγεϑροηάθησα ψ] ἢ βίσορῃα 971--2, [Π6 56ῆ86 5 οί ηρτονεά, δηά 
ἴῃ Ἰάτ 1]. αἸροάν {πε 1η1{14] 5Θροημάβδα 15 Ροβϑί]ν τὶρ αἰ.] ὅ6ηβε :-- 

«“π|. “δ σαῖὴα ὈδοκΚ πο πιοΐα ἤδη Πα Πδὰ ϑ]αίη  (Εἴεοκι 65). 
7571. “δε ταϊυσηβα ϑβαΐβ, γεῖ Πα ἰοβὲ ἢϊ5 π|6᾿᾿ (ῬοΪ γῃεῖΚα5). 
985. 1 ἴδε {π6 Ρεϑί δηιθηάδίίοη (Υ 6115), ὥλεσε δῆτ᾽ ἄγαν. “44γι2, 

“ΑΥ, ᾿ἰοϑβὲ 1 ᾿πάββά ἴοο υἱΐευ!γ. 15.722. " Απά Πὶπι ἴοο Πα 5]ενν.᾽ 
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οΥ ΟΖ ὑ6 4“ 

Ἶ ΘΕΡΤΕΜ ΟΟΝΤΕΛΑΤΉΗΕΒΒΑΘ τ ν»͵ο ἢ 
ο»»αὐπιαχα ἃ 

980. Ἡεγηδηη᾽ 5 σοτταδοίίοη δίπονα ἴοΟΥ δύστονα 566 Π15 νΕΙῪ ἀρί, ἴῃ 
5658 Δη6 ΠηδίΓ6 ΑἸ1Κ6 : δηά υστ ἴῃ Μ55. 15 νΕΙῪ {|κὸ π᾿. 866 τοοβ. 
1 ὁμώνυμα 15 τΙρῆϊ, 1{ πλιδὲ πλθδη ἦ νγοΟΘ5 πΚὸ ἴο τῆ Πδηπγ6,᾽ 1. 6. γγοὋ 65 

οὗἉ γρημεἦ, 5{7275 (πολυ-νεικ-)ὴ. Ι{ 15 {γπ6 {ῃαΐ Απίῖρ. βεοῖηβ ἐπι ηκίησ 
τηοτῈ οὗ ῬοΪγηοικαβ ἴῃ οδδ, οοο: Ῥαΐ πηοβί {Π6 ἰαιηθηΐαί 5 δ’ 
νᾶρτια δηα “11 συ ΕἰΠΕῚ Ὀγοΐ μεσ. Μοϊβξονευ ὁμώνυμα 15 ἃ 5ἰΓΔΏΡ6 
δηα ΟὈβοστα δχργαϑϑίοη ἢ {Π15 15 1Π6 πχεδηϊηρ, Ηδησα 1 Πᾶνα 
ζο]Πονεα ὟΝ 6115 βυρσαβίίοη ὁμαίμονα, ΤῊΘΤΕΙΥ σΠδηρίηρ ἴἴ ἴο {Π6 τηοτα 
ῬΙΌΡΔΌ]6 ὁμαιμόνων : {Π6 φᾳξη. Β0}ἘΧ -ων ΤΔΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Πᾶνα σδαβεά 
1ῃ6 σογγαρίοη πημάτων ἴῃ {πΠ6 ποχί 11π6. 

990. ΤῊΪ5 Π1Π6 15 αυϊα σοσγαρί,. [1 [Π6 νίεννβ [ἀκβὴ ἀῦονβ δὲ δἵἱ 
411 σοτγεοί, [η6 τηδίσα τεαυϊγεα 15 ὕω --ω -- ον : δηᾶ ἰῇ ΔΥ σαβ8 
1Π6 ΟἿΪΥῪ πηθδηΐϊησ (Πδὲ σα θὲ σοΐ ουἂξς οὗ {π6 τηδηπβοῦρὶ τεδαϊηρ 
δίυγρα τριπάλτων πημάτων 15" ϑίεερεά ψΙἢ Ἀγ] 6 - Ὀσδη Ἰ5ῃηθα ψγοσβ,᾽ 
ὙΜΏΙΟὮ 15 Οἡ ἜΥΘΕΙῪ στουηά ᾿πηογ 1016, ΤῊ 500]. Μεά, ροἶνεβ ζῶντα 
πήματα χεόμενα καὶ πολλά, Δῃα [οΥ τριπάλτων, σφοδρῶς πηδησάντων. 
ΤΠ ἢγβέ βοβο]οη δὲ ᾿θαβὶ βυρραβίβ (45 Η. ἍΝ ει], ΔΝ εςκιείη 5αν}) ἐπαΐ 
1Π6 οἸά τεδάϊηρ ννγὰ5 πήματα : Δ ζῶντα βυισσεβίβ διερά (α5 Η Εἰπηδοείῃ 
ῬΙΌΡΟΒ65 ἰο τεδα). ΜδγΥ τοΐ τριπάλτων ροϊηΐ ἰο ἴῃς. Ηοπλοτῖς ἐπάλ- 
μενα (΄ ΒρΙϊπρὶηρ ὩΡΟη,᾽ “ αἰδοίη}, 50 παὲ 1ῃ8 ψ ποῖα ᾿ηθ νουά 
τυ 

; διέρ᾽ ἐπάλμενα πήματα, 

Δη4 [Π6 πιείδρῃοῦ 6 ἔἴτῸΠ] 51 σΠαῦρα οὗ δοίϊνε ἔοεβ: ΤΗΣ ἔνο 
11πη65 ψου]Ἱα 6 πΊθδῃ 

“5»΄. “ϑοῖγονβ οὗ Κιηβίηθῃ, νοΐ! ἰο Ῥοϊῃ. 
7571. “ΘΜ βαβεσιηρδ Ιεαρίηρ ὈρΟοη ι15.᾽ 

Ιῃ {Π15 νγὰὺ σφοδρῶς πηδησάντων ψου]ά θα δοσοπηϊαά ἴοτ. 
994. νιν (Η απ 5 σογγεοίίοη, σοηβγπηθα ὈῪ ἃ 50}0]. ἴῃ Ῥαγ. Β) 

τοίευβ ποῖ ἴο Μοῖραν (45 50Π0]. Μ) Ὀυΐ ταίπου ἰο ᾿Ερινύς, ἃ5. ἃ Ἰαΐεῦ 
56Π0]. Πα5 ἰΐ, διαπερῶν καὶ διερχόμενος καὶ οἱονεὶ ταύτης πειρώμενος. 
ΗΘ 85 “Ραβββά {πσχουρη᾿ {ῃε ουΓ56. 

997. ἀντηρέτας : 566 284. 
Ι001-2. Μ Βὰ5 

ν "ἢ τ Ν ν , Ν ΠΑ κ᾿ , ΒΒ , ἰὼ ἰὼ κακὰ δώμασιν---καὶ χθονί πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί. 
καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 

ἰὼ κακά ἴ5 Εν] ἀθ ΠΕΠῪ 5ΠΊθη θ᾽ 5. ΘΏΒΜΕΙ ἴο ἰὼ πόνος. ΤῊΘ τοιηδίηϊηρ 
ννοτ5. ἨΔ ΠΏ ΩΡ ΘΏΪΟΙΒΙΥ ΔΥΓΔΏΡΘΒ 85 ΓΟ]]ΟΥΒ :-- : 

ΑΝΤ. δώμασι. ΙΣΜ. καὶ χθονί. 
ΑΝΤ. πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί. ΙΣΜ. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 

ὙΠ6 ᾿αβὶ νο 1165 θείην θοΐἢ ἀοοῃτηῖαοβ νν11}] σοσγεβροηά, Βα 1 15 
ἔδυ ταοῦα κοὶν ἐμαὶ Ο. α. Ηδυρί δηᾶ ΝΕ τα τῖσξ ἴῃ τερδτγαϊηρ 
πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί ἃ5 Δ ΕΧρΙ]Δηδίίοη οὗ [Π6 Ταῖ ΠΕΣ πη 5081 ρῆταβα καὶ 
τὸ πρόσω (' ἀῃὰ [ατίΠοτ᾽), (Πς σ]οβϑβ πανίηρ αἴζεγνγαγάβ οσερί ᾿ηἴο {π6 
ἴεχί, Τῇδ τὰ δυγδηρεπηθηΐ Μ01} τΠ6η θ6--- 

64 



ΝΟΤΕΞ. [1ΝῈ5 οϑοςτΊΟΙΟ : 

ΑΝΤ. δώμασι καὶ χθονί. 
ΙΣΜ. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί" 

γγΠΪΟἢ. σΟΥΓ ΒρΟΠα Ἔχϑοίϊυ. 
ΙΟΟ4. ΤῊΘ 5ἰτρ] εϑὶ δηά Βεβέ εἰπδηάαίίοη ἰ5 ΔΝ Ἔο ΚΙ εἴη’ 5 δύστανε 

τῶν ἴογ δυστάνων. ΤῊΪ5 15 ςοηῆτπηεά Ὀγ ἃ ποΐβ οἔ πὴ οἢ κακῶν, νυ τι τ6 ἢ 
ἴῃ {86 τΊΔΥΡΊΏ οὗ Μ, παῖηοὶν ᾿ΕἘτεόκλεις ἀ ἀρχηγέτα ; ; Πετα ἴῃ νοσδίϊνα 
ΠΟὨΗγ5 δύστανε, ἀηά {πὲ ψοτά ἀρχηγέτα 5. Θυ] ἀ ΕΥ̓ ἃ (νΙΟΠΡ) 
αἰζετηρί ἰο Ἴχρ ἷη {Ππ6 σεηϊνα κακῶν. 

Ιοου. α πιιβὲ Ἵμδηρθ πολυπονώτατοι οὗ Μ ἴο πολυστονώτατε 
(Ν ε11), αμὰ ἐμθη [6 ραὶγ οὗ 11ὴ65 ἀρτξ ἰῇ πηδίσα δῃηᾶ ββῆβαε. ἘῸΓ 
{πΠ6 σοηξαδίοη οὗ -στ ἀπά -π 566 989. 

τοοῦ-9. Αραῖπ ἴπ6Ὸ διτδηρειηθηΐ ἴῃ Ραΐτβ, ΠΟΥ ϑροηαϊηρ ἴῃ 
τηείγε δηᾶ Βαυπιοηϊζίηρ᾽ ἴῃ 56Ώ56, ἰ5 τῃ8 {{π6 τηθίποά οἵ οογγβοίίοη. 
ΤῊ Ἀεβὶ βιιρρεβίίοῃ 15 ἴο [γδΏβροϑββ ἰὼ δαιμονῶντες ἐν ἄτᾳ (Ἐ]ΟΠ. ἴῃ 
Μ995. 5ἴδηαβ ἢγϑί οὗ [πΠ656 ἔοιιτ) ἰο (με ἐλΖγα ρ]αςαβ. ΤῊΪβ βυϊί5. Βεβί 
186 παΐυγα! ογάεσ οὗ [πουσῃΐ, δηά ΤΊΔΚΕ65 ἃ ποτα Πἰτηρσ οἷοβα ἴο {Π6 
Ἰατηθηΐ, 85 ἔΌ]]ονν5 :-- ἡ 

“41:1. ἍΝΈΏΘΓα 5181} νὰ ΙδαῪ {πεῖ ὃ 
715η:. ἌΝΒΕΥα Βοηουγ 5 στααδίαβί. 
“4. ΑΙαϑβ! ἀϊβίγαιυρῃῖ, δπὰ ρ]υηρσεοάᾶ ἴῃ νοα ἢ 
7157»1. ΑΙδ5, ἃ βοιτοῦ ΟΥ̓ {ΠΕΙΓ 5ῖσα ἰδἱὰ ! 

Ιοο,. Μ τεδάβ ὅπου, ψνῃ ]οἢ ἀοα5 ποί βεἷΐ ποῦ σῴφε οὗ ἴῃ6. ργένίουβ 
᾿|η6. Δ εοκιείη δηὰ ψεῦγα! τεδα ἰῃ τοοῦ σφε ποῦ, δι Ὁπηδίθγα! 
οὐάθσ. Ηδγίαηρ βυρρεβϑὶ ἃ αδϑίίοη ἰῃ ΙΟΟ7, ποῦ ᾽στι τιμιώτατον ; 
ὙΕΙΟΗ 15 ροββίῖθ]β, θαΐ 1 ργβξεσ ἴο τβδά ἔνθα ἴοσ ὅπου. 

ΙοΟρ. ΤῊΪ5 ΠΠπ6 ΟἸΘΑΙΙΥ ἱπΊρ|165 τῃΠαὶ ΟἸαΙ ρου 15 θυτδα ἴῃ ΤΠΕΡΕ5. 
ὙῊΙ5 15 [88 οἱάεδσ βίοσυ, οἴ. ΠΙδᾶ 23. 679, ψπεγε Μεικίβίειιβ " σδῖηβ ἴο 
ΤΠΘΡ65, ἤθη Οἱ ἀϊροιι5 νγα5 βϑἰαΐη, ἴο 15 ἔσπεσαὶ ({651).. ὙΠε ννογὰ 
ἴου σ᾽αζ7ι (δεδουπότος) ροϊηΐβ ἰο νἱο]εηΐ ἄδαίῃ. 8:6 [ηἰτοά. Ὀ. νἱ]. 

Τῆς Ἰαΐεσ ἰδ]θ, [μαὲ ἢ6 νψὰβ5 ἜἼχρει θα ποσὶ ΤΠΕΡε5, δηᾶ ραββεά 
ΔΥΥΑΥ ΤΥ ΒΙΘΥΙΟΌΒΙΥ δὲ Αἴθβηβ, 15 ἑουηα ἢγϑί ἴῃ ΘΟΡΒΟΚΙα5. 

[Φπΐ27 α ζεγαϊαά λαςέζίν: 216 1αγεοηζαΐζογι ἐς ἐρίεγγμῤίφα.] 

[ποιο-58. ΕὈΌΕΤΗ ἘΡΕΙΒΟΡΙΟΝ. ὙὍὙΗΘ Ποία] δῃηπουηςσαβ Π6 
ἀεοεϊδίοη οὗ {π6 σουηοῖ] οὗ ΤΒΘΌδη οἱάθτϑ : {πὶ ἘτθΟΚΙῈ5 ψῃο δά 
ἄοῃμβ 5 ἀπ δηὰ Ὀγανεὶν πιεῖ ἢἷ5 ἀθδίῃ, 5Βῃου ἃ ῬῈ ἀυ]ν Ὀυτὶεά : 
1ῃδὲ ῬοΙγηθῖκαβ, νμο Ῥαΐ ἔου {πΠ6 βοά 5 Βεὶρ νου] Πᾶνε ἀεβίτογε 
Ὧ5 ἐδ: Βευδηά, 5ῃουά 6 σαϑδὲ ουξ ὑπρυτσὶθά, ψΙ τους ἔμ ΓΑ] τἱϊα5 Οὐ 
Ἰαπιθηί. Απεροπθ ἀςξῆξβ [ῃ6 ογάβσ, δῃηὰ ῬοΙα ἄδοϊατεβ ἐμαὶ 586 
Ὑ}11} Ῥυγν ΠΕΥ Ὀτοΐμεσ. Α ϑῇδύρ ἀϊδαϊοριια εὔϑαεβ θεΐνψεε (Π6 ἵνο : 
Ῥυΐ ΑὨΕΡΌΠΕ 15 ᾿πηπλονϑΌ]6, δηά [ῃ6 Ποσγα]α σεῖῖγεβ.]} 

Ιοιο. 1 Απεροης δηᾶ [βιηθηθ τεατηδί οὐ ἔπε βίασθ, [πΠ6 ἤεγαὶ ἀ᾽5 
Ῥατί τϑαῦϊγαβ ἴΠ6 ργεβεηςα οὗ ἃ {πἰγά δοίοσ. [15πΊδης ἄοββ ποΐ 5βρεᾶκ 
δραῖῃ; Ὀυΐ 1ἔ [Π6 βεοοηὰ δοίου πδ5 ἴο σῆδηρε πηαϑὶς δηά ἀγεϑ5 [ῸΓ 
κῆρυξ ὈείΜΕΘ ΙΟΙΟ Δα ΙΟΙῚ, {ΠεΥα πγιβὲ πᾶνε Ὀβεη ἃ ρϑιι56 ἴῃ {Π6 
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δοίοῃ, ΡΑγε σα] ΑΥΐν ᾿Ἰηαρργορτίαία Ποῖα, ψἤθγα [Π6 βἰβίεα ἢᾶνς ᾿π5ὲ 
ἀρτεεά ἴο θυσΥ Ῥοίῃ, δηὰ {πῸ μεσα]α σοπηαβ ἰο ἰοσ 4 της Ὀυχίαὶ οὗ 
οὔθ, ἴσβιδι!ν, Ποσθονεσ, 1 50 ἢ σα565 ἔΠΕ6͵Ὸ ἰ8 ἃ 5βῃοσζέ σῃπουῖς 5οηρ, 
ἴο σονεῦ [Π6 τηΐεῦνα]. Βαΐ 1 ψου]ά 4150 σίου 5ΡΟΙ (ῃ8 βοεῆδ ἔοσ 
15π16:6 ἴο ἰδανε {Π6 βίαρε δηά γεαρρεδὺ 5Πο ΕΥ αἴεσνγαγάβ; δηά 1 15 
τήοτα Εν {Πμαΐ Παύα να πᾶνε ἃ {Πϊτὰ δοΐοσ, [ΠΟ Ρ Ἢ ΟὨΪΥῪ επιρ]ονεά ἴῃ 
1815 νΕΥῪ Βυοσγάϊηδία ραστί. Θ᾽ ΠΑτῖν [Π6 Ῥτγοτιηβίῃθαβ, νυσ!τθη τη [6 
τλδίη ἴΟΥΓ ἴννο δοίοῦβ, ΡΓΟΡΔΌΙΥ τε αἶγα ἃ (Ὠϊτὰ ἴῃ ἐπα ἢγϑέ βοῆς ΟἾΪΥ. 
ΑΒ ἴο {ῃ6 ᾳιαβίϊοῃβ χαϊβεα δρουΐ [Π15 5οθῆβ, 566 [ηἰτοά. Ρ᾿. Χχίϊ. 

δοκοῦντα καὶ δόξαντα, “16 ν}1}}} δΔηα ἄξογεα. ἔδοξε 15 1η6 τεσ ΑΓ 
ψοτὰ ἔοσ 2λε ἀεί, τὴς τεβοϊαἰίοη ἀσα]ν ραββαά : δοκεῖ 15 ΤΟΥ βἜΏΘΓΑΙ, 
ἀεβϑουθίηρ {Π6 σζαζε, τ[ῃς ἔξει ηρ' ΟΥ ορῃίοῃ, 8ὲ 45 δοκεῖ δῃά ἔδοξε 
δΔΥΘ ϑεα Ῥεῖονν οζῷ δηά 1ο3ο, ὙΠΕΥΕ 15 Π0 πεεᾶ ἴο βιβρεοῖ {Π6 
Ῥῆγαβθ, ἱπουρῇ 1 ἄοεβ ποῖ σου Εἰβαννῃαγα : (Π6 ξΟΓΠΊΑ] 51 655 οὗ 
1Π6 Ἔχργεββίοῃ 15. Ἔνθ δρρσορτσίδία. 

ΙΟΙΙ. δήμου προβούλοις, “ σους! Π1οΥ5. οὗ ἐῃ6 Ῥεορὶβ.᾽ ΤὍΤῇα 5υρ- 
Βεϑβίίοη 15 1παΐ {πΠ6 Κίηρ θεΐηρ ἀεδά τῆς ρονγεῦ [4115 ἴο ἃ σουης!} οὗ 
Εἰάδθσβ. 00 ἢ ΡΟ  ἰ 8] ΔηδΟὨΓΟὨἾ5ΠῚ 15 σουημηοῃ ἴῃ [6 ἀτγδηλα : 6.5. 
Κσεοη {Π6 ἰγγαηΐ (Απίϊρ. 666) 5αγ8 ἀλλ᾽ ὃν πόλις στήσειε τοῦδε χρὴ 
κλύειν, Βαυΐ Πα 58υ5 (174) ἴπαΐ ἢβ βυσοβδάβα δ5 " παχί οἵ Κίη. 

ΙΟ12. ἐπ᾽ εὐνοίᾳ, “707 Πῖ5 ἴΙονε.᾽ ἐπί, σαι158], δ5 οἴζξη; φεύγειν ἐφ᾽ 
αἵματι (Π) εη1.), ἀλγεῖν ἐπὶ τοῖς παροῦσι (30Ρ}.), ὅζα. 

[Ν εσγα}} Κααρϑβ εὐναίᾳ, [Π6 τεδάϊησ οἵ Μ΄: Ὀπὲ [πΠ6 πουῃ εὐναία 15 
ἀουθΊ ΠΥ βαρροτγίεα ὈΥ οης ρἷδος ἴη ἘατρΙ 465, αηπὰ {Π6 τερειοη 
ἐπ᾽ εὐναίᾳ χθονός Δῃὰ γῆς φίλαις κατασκαφαῖς 15 ΕΑ Κ. Μοτεονεῖ (6 
ῬΙΕΡ. ἐπί 15 τ] Καὶν ἢ θάπτειν. 

1014. Μ τεαάβ στυγῶν. ΟνεΓ [15 πὶ Βδ5 χη 85 8 ρῖοβϑβ εἴργων 
δηλονότι, ΜΘ (45 Δ αἰκεῆβ 4 δῃηά οἴμεῖβ βαν) ροϊηΐβ ἴο [ῃς ἐγὰε 
τοδαϊηρ στέγων, “ Κεερίηρ οὔ΄ 80. στέγειν πολέμιον δόρυ 216 ; στέγει 
δὲ πύργος 797. [Α ἔεν ἰαίς Μ59. δηά βοπα εἀϊΐοσβ γα εἴργων : Ῥυΐ 
ΨΏΘη [Π6 νυ Γ οὗ [Π6 ρ»]οββ βϑᾶγϑβ δηλονότι, ΠΕ 15 δἰνναγϑβ σίνίηρ {6 
2,164 711710΄, Ὡος [ῃ6 γεακζριρ: 6,5. οἡ οὖς Ἴπετα 15 ἃ ρίοβϑϑβ δηλονότι 
νεκρός, ἴο εχρίαίῃ πρόκεισαι. 

εἵλετ᾽, “σῃοβε᾽ ἀξβαίῃ, ειηρῃδίϊς δηᾶ εἥξεοϊνε νψοτὰ : Ἐτθοκίεβ μά 
ταϑιϑίεα τῃς ρ]θδάϊηρ (687--720) οὗ 1ηΠ6 ΟΠοταβ {παΐῖ ἢ 5ῃου]ὰ ἀνοϊὰ 
1ῃ6 ἤρῃξ, δῃηὰ ροὴς ἰοσίῃ Ὀγανεὶν ἴο 84 ἄοοπὶ ἔογβϑβεεῃ ; [5 ἰαϑδί 
ὙγΟΓά5 ψετα θεῶν διδόντων οὐκ ἂν ἐκφύγοις κακά. 

ΙΟΙ5. ἱερῶν : σεη. Αδἴζεσ ὅσιος : “δηά ἰοννασζά ἢϊ5 [δ Πουβ᾽ σοάβ ρυτα 
οἵ οἴξηςε, νμουί βίαϊη μδίῃ Π6 [816 .. .᾿ ΠΙΐ, “τσ θουβ ἴῃ τορατγά 
ἴο {Π6 ΠοΙΥ τὶΐεβ οὗ Π15 ἐδ ῃοῖϑ Ἶ. 

1ΙΟΙ16. τοῖς νέοις, “[ἢ6 γουηρ, Ὀασδιιβα {πεὶΓ βδογίῆος (δηά 50 ἐπεὶ 
ΒΊΟΥ) 15 φτεαίεσ, [ γγα "5 Ἰησαηίοιι5 οἷσπερ ὀρνέοις 15 ΠΑΙΞἢ Δηά 
ἘΠΠΊΚΕΙν ; [Π6 50 Π0]., γγῆο ααοίεβ εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ 
πάτρης, 15 ΥΘΆΠΥ ἘΧρΡΙ δἰηϊηρ' οὗπερ ἴο τηεδῇ [ἢ6 Ὀδ.116.] 

1Ο18, νεκρόν, “{Π6 σογρβε᾽ οἵ Ροϊγπεῖκαβ : σοηξεπηρίποι5 δη {Π6515 
ἴο ᾿Ετεοκλέα μέν. ϑορῃοκίεβ (Απίρ. 23-6) Πα5 ᾿πηϊταϊςα ἘΠ15 Ροϊηΐ, 
διηά ᾿Ἰηἀοοα [Π6 Ψ᾿ΠΟΪῈ ραϑϑαρε :-- “- 
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Ἐτεοκλέα “μέν, ὡς λέγουσι ὅτ)». 
ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς, 
τὸν δ᾽ ἀθλίως θανόντα ἸΤολυνείκους νέκυν. 

Ι020-1. Ηδ τὐας ἴῃς ἀεβίτογει οὗ ἢϊ5 ἰαπά, λαΐ »οΐ βούὴβ σοά 
βίαγεα Πἰ5 Βρθδσ : {Π6 ροϊηὲ 15 για δηᾶ εβεοίινε ; (ῃς ρηὶζξ ννὰ8 ἢ 15, 
1ῃ6 σεῦ νγὰβ ἀνεῖίε. ἘῸγ {π6 ἔογπι οὗ ἜἼχργεϑβίοῃ, οἵ. Αβῃ. 2. 54, 
6. 358. 

1ο22--3. τοῦδε, ὅδε (απ τόνδε 1025) (ὙΠΟ 5ουηα πεβά]655 ἴο [ῃ6 
τοδθυ) ἂύα ἀγατηδίίς  μ6 Κεερβ ροϊηϊηρσ ἴο [6 σοΥρβε οὗ {π6 τεθεὶ 
ῬὈτοίμεγ, ἴο σοῃίγαδί Βῖπὶ ψνΙΠ {Π6 ΟΥΠΘΥ. 

ἄγος... πατρῴων, “Δηα ὙΠῊ ΡῸΠῈ 588}1 ἢς Ὀε βίαϊπβά, Ἔνθ ἴῃ 
ἄξαϊῃ, ἀρϑίηϑι τῆς σοάβ οἵ μ5 Γαι ματβ.᾽ θεῶν ἀερεηάϊηρ οἡ ἄγος 
ΒοπΊουν δὲ 85 ἱερῶν (1ο15) Οἢ ὅσιος. 

1024. στράτευμ᾽ ἐπακτὸν ἐμβαλών : 54Ππ16 Ρῇταδβε 564 οὗ Ροὶγ- 
ὭΘΙΚΕ5, 583. 

ἥρει : ἸάἀἸομηδίϊς ἱπυροτίθοί, ἡ βίσονα ἴο δα. 
1025. δοκεῖ: 52. τοῖς προβούλοις. 
1026. ταφέντ᾽, ὅζο., “ Ῥατίεα Ἷπ 5ῃατηβ ὈΥῪ {ῃ6 ψἱηρεά Ὀἰγάβ5. ἘῸτ 

1ῃ6 ἤξστοβ ἱστοῦ οὗ {πΠ6ὶ Ρῆγαβα σοιῆρατῖε κύνες καθήγνισαν, Απερ. 
ΙΟδ1, ψΒεγα [600 ααοίε5 ΕἸ. 1487 πρόθες ταφεῦσιν ὧν τόνδ᾽ εἰκός ἐστι 
τυγχάνειν (1. 6. ἰο ὈΙΓά5 δηα 4055); ΓΙΌΟΥ, 5. 993 ὑζύο 5σ626[17γ1 σ͵δεέ7α 
ὀμδέο. 

1027. τυμβοχόα χειρώματα, “[Π6 [01] οἵ ΡΠῚΠΡ {πῃ6 πηουηά᾽; 
ΠΒαγδοίεσιβιῖς βιγαιηθα Ῥαΐ ἔθους θ]α Ρῆταβα, 1, “τηουηα-ΡΙΠηρ 
Βαπάϊννουκ. 

1ο28. προσσέβειν : 5 0]εςο υπάοτιοίοοα, “ΠΟΥ 5841 {πε ((Π6 
ΤΠΟΌΓΠΘΙΒ) Βοηου πὶ ν] ἢ 5} 11]-νοϊσεα οΥἹ65.᾽ 

1Ο29. ἄτιμον ἐκφορᾶς, “τεῦς οὗἩ ἔπποτα] Ποπουτ,᾿ σΈη. ἃ5 5118] δ 18 
ποραίϊνα δά]. (ἄχαλκος ἀσπίδων, ἀψόφητος ὀξέων κωκυμάτων, μηνῶν 
ἀνήριθμος, ἔζε., σογητηοη ἴῃ 50Ρ}.). 

1030. τὰς “δυϊΠουῖν, 1. 6. [Π6 τυ ]ογ5. 50 ΤΠῸς. 1.565 τὰ τέλη, 
8, δῃα ὄνεὴ ν] ἢ πλᾶβο. ρατί. ἔδοξε... . τὰ τέλη καταβάντας βου- 

λεύειν, 4.15. 80 {Π6 Ρῆγαβα οἱ ἐν τέλει ἴοΥ “ΤΠο56 ἴῃ δυίμουν ̓  15 
ΠΟΙ ΠΊΟΩ ἰῇ ΡΙΌΒ6 δηα ροείτυ. 

1033. κἀνὰ.... βαλῶ [ΡΓΕρΡ. Ξεραταίεα ἔτ᾿ ῸΠῚ νεῖ ἴῃ Ἐρίς ξΑϑῃϊοη, 
ἔογ ἀναβαλῶ, 1π6 50-οΔ]εἀ Ζη16525]. ΤῊΘ ταρΌ]Υ ψογά ἔου " τὶϑκίηρ᾽ 
15 ἀναρρίπτω, ΡΙΌΡΕΙΥ “ἴο ἴδγον, ἔτοτοὶ 5 ἰουπά ψΙἢ κύβον, μάχην, 
κίνδυνον, αῃιὰ ἀνε ΔΌϑβοϊαίθ, ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀναρρίπτειν, ΤΟ. 
5. 103. ὙΤΠῈ τηεί. 15 ΟὈν]Ο5]νῪ ΠΌΠπι αἶσα. 850. παραρρίπτω, ϑΟΡΉ. 
ΘΟ Ὑ 1493. [1π παραβάλλεσθαι τς τησί. 15 πόσα σαι, ποῖ {Ζ2εΖ71.] 

1035. ἔχουσα, “Ἰποαχτίηρ᾿: ἔχειν ΥΟΡΌΪΑΥΙΥ 50 υϑεα ψΠΠ βλάβη, 
αἰτία, μύσος, ἀρά, ὅζς. 80 ἄγος κεκτήσεται, 1022. 

1036--7. 1.6. “ΤΙΒ ἃ ἀγεδά {πουσῃι---ἰῃῈ οὴθ νοῦ ΠΌῸΠι ΜΠΙΟΗ 
ΨῈ 5ρΎΙδηρ --[τῸΠ] ΟἿ᾽ γαίῃ α τηοῖ Ποῦ "ἢ 50 πε ΚΙγίδεπηδβίγα 
ΠδδΥ5 τε ́ α15ς [416 οὗ Οταβίεβ᾽ ἀδβαίῃ (ϑορῃ. ἘΠ. 770) 9516 βᾶύὺϑ8 
δεινὸν τὸ τίκτειν, "ΤΑΙΡΏΥ 15 το  Πευποοά᾿ 
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μητρός ἰ5 σΞη. δἴει σπλάγχνον, αῃᾷ κἀπὸ δυστήνου πατρός ἰ5 δἀἀεά 
85 δῇ δἰζεσί πουρσῃΐ: 1. 6. “ἢ8 νγὰβ πὸ Π4] - Ὀσοίμεσ "ἢ 

1038--30. “ ΤΠεγεΐογα, ΠΥ 508], [α Κα ψ] Π]Π]ηρ Ρατί ἴῃ Πἰβ ψοθ5 ψ] ἢ 
Βα ῈῸ ψΜ}1115 ποί---ἰῃοὰ ΠΟ ᾿ἰνεϑί, ΠΕΡ {πῸ ἀδαά ψι ἢ ἃ 5᾽ βίου 5 
Πεατί.᾽ ἄκοντι 15 ραίῃαίϊο---ἢς ννὰ5 ἀβαά, δηὰά σου] ρῖνε πὸ ΠΕΙρΡρ ἴῃ 
Βεῦ ἰονίηρ ἀεεά. 

ψυχή, νος. δα ἀτεϑ5εά (ο Πείβεῖῇ ; 50 μὴ δῆτα, θυμέ, μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ 
τάδε, Ἐμωτ. Μεά. τοπό. 

1040. “Νοί ἄνεῆ ϑίαγνίηρ ψ ον 5, 1. 6. 1 Ψ1] Κεαρ οἱ ποῖ ΟἿΪΥ 
ἄορσβ δηὰ Ὀϊγάβ, {π6ὸ ογάϊπαιυ ἀβῆϊοβ οὗ ἃ σόῦρβθ, θαΐξ Ἔνθ {μα 
βετοαϑί θεαβίβ. “θορβ δῃά Ὀϊγάβ᾽ νγὰβ {Π6 στεριϊαυ Ρῆγαβα : ἑλώρια 
τεῦχε κύνεσσιν Οἰωνοῖσί τε πᾶσι, 1]. 1. 4; “μήθ᾽ ὑπ᾿ ὠμηστῶν κυνῶν εἴασ᾽ 
ὀλέσθαι μηθ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν τινος, Απίρ. 698. Βαυΐ οἠθ ψουά ταῖμου 
εχρεοὶ ἄορβ δηά Ὀἰγάβ ἰο θὰ πηβηϊοπεά, δηα βϑοῃῆβ βίρροβε ἃ 
Ἰασιηδ. 

1041. Τιδἴοῦ Μ395. τοδᾶ τηοϑίὶν σπάσονται, “ 5}411 ἰ6ατ,᾽ νηΐ ἢ Μ 
Βα οΟΥΡΊΠΑΙΥ: Ὀὰὲ [6 σ Βα8 Ὀξδῆ ϑβογαίοῃεα ουΐξ, δῃὰ ἴῃς ρῖοββ 
γεύσονται ντἰτεη Ὀε5146 ᾿. ΕΠΠΕΥ νου] ἀο ; Ὀπὲ “5}8}} ποί ἰδβίε᾽ 
15 ΤΏΟΓΕ ἔοσο 186 ἐμδη ὁ 5881] ποῖ [ξδτ. 

μὴ δοκησάτω. ΤῺὨΕ 407. Ζγηι247. 15 ὉΠΈΙ5141 ἢ μή: 6 ΘΘΏΘΓΑΙΥ 
Βανα σρμόχωφοίξίνε, ἃ5 μηδέ τῳ δόξῃ, το4ά5. Βυΐ ἴῃ 3τὰ ροῖ5. ἴξ 15 
ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΠΥ ἰουηά : μὴ νικησάτω, Αἱ. 1334; μὴ μελησάτω, ῬΙΌΓΩ. 
332; δῃηα ὄνεξὴ (νεῖΎ Τα͵6]Υ) ἴῃ 2η4 Ρεΐβοῃ, μὴ ψεῦσον, ϑοΡῇ. ΕταΡ. 
450. 
οις αἶβὸ [Π6 σταῦα ἔοσπὶ οἵ ἴπ6 δοῖ. 80 Αββοῖ. μδ5 δοκήσω ἴοτ 

δόξω, Ῥτοπ,. 387. : 
1042. τάφον καὶ κατασκαφάς, ἃ 5οτί οὗ παηάϊαάγπ, “ΠΕ αἰρσσίησ οὗ 

ἃ ῬΊΑνΕ ἴου ΠΪτῚ 1 Ψ}1}1} τυγ 561} ἀδνῖβα. 
[Μ55. τεδά αὐτῷ, 1. 6. “ον Βἰπγ᾽ : Ὀαΐ {ΠΕ τῴδε Π45 ἴο ΡῈ ἰβκβη 

ψΊ ἢ κόλπῳ, ΜΘ 15 αν εατά. αὐτή (ΡΙΕΙΒΟΏ) 15 Οἰθατν τὶρῃς.} 
1044. φέρουσα, “Ὀεατίηρσ (ἴΠ6 δαί), ποι ΘΒ} ϑῸΡΡΙ 16 α ΠἸΌΤΩ 

κατασκαφάς. 
ΏΘΩ ΡτΌρΡαΥ θυσία] ννὰβ ἱπηρΟβϑίθ]θ, 1ἃ νγὰβ ΘὨΟΌΡἪ ἰο βρυηκὶα 

ἀπ ονεῦ {Π6 σοΐρϑβε ἴῆσεα {{Π|65. 
1045. μηδέ τῳ δόξῃ πάλιν, “Ἰεῖ ποηα {Π]Κ οἰμασνβε᾽ ; πάλιν ἴῃ 

115 οἰά ββεῆββ οὗ " δραϊηβί, " σοῃίσγαγι νν156,᾽ ἃ5 ἴῃ πάλιν ἐρεῖν, " Βαϊηδαγ,᾽ 
11. 9. 56, ἄε. 

1046. “Εξαῦ ῃοί, 1 5}41}1 πᾶ (6 τηδϑδῃβ το δοί, θάρσει ᾿γτοηῃΐςαὶ] 
δηᾶ ἀεῆδης. [ΟἸΠοΥ5 δα 1 αν κυγαγα!ν ἃ5 ἀδί. οὗ θάρσος.] 

1047. τάδε: σορῃ. δάνεγθίαὶ, “{μ5.. αὐδῶ (ΠΚ6 41} νεγὴβ οὗ 
5 }17:0) υϑεάᾶ ἔογ “1 Ὀἱά,᾽ ἢ μή. “1 ὈΙά {ῃξε τοί {μπ5 ἀεῖν {π6 
βίαϊβ. 

ΙΟδο. τράχυν᾽ : [1{{. τηδ Κα {Π6πὶ ἤδτοα,᾽ 1. 6. “αν {ποῖ 85 ἤδσοβ 
45 ἴῃοι ν᾽ : ̓σορῖοδὶ ἀεῆδηςε ἀσαδίῃ. 

1ο52. Τῇε Μ955. τεδᾶ ἤδη τὰ τοῦδ᾽ οὐ διατετίμηται θεοῖς, ΜΨ]ΟΗ 
ΨεΙΓΔ11 ᾿ΠΡΘὨΙΟΌΒΙΥ ἰταηϑβιαΐαβ, “ἴΠ6 σοάβ πανε πιδάθ πὸ ἀϊβεγεηςα 
ἴῃ Πῖ5 ταυνασά,᾽ 1. 6. Ῥεΐνγβεη ΠϊπῚ δηᾶ ἢ15 Ὀτοίποσ, Βαΐ ἤδη 15 ἴῃ 6 



ΝΟΤΈΘ. [νῈ5 ΙΟ37-πΊΟΚ9 

ἃ ταοβὲ ππηδίσγαὶ ννοσά ; δηα ἴΠ6 βομο]οη τὰ περὶ τῆς τιμῆς τούτου 
ὑπὸ θεῶν κέκριται 15 5.ΤῸΠΡ ανϊάθεηοβ οσ {Π6 νίαν {μαὶ {Π6 οὐ ἰ5 
ἃ Ἰἰαίογ δἀάιϊίοη, δηὰ ψὰβ ποῖ ἰῇ {πΠ6 ταχί ΨΏΙΟ, ἰῃς 5. μοὶ αβὲ 
ἐσχρ  αἰηθά. 

1 τμογθΐογα ἔρον ῬΆΙΘΥῪ ἴῃ α]εοϊηρ [Πς οὐ, αηα {γαηβ᾽διϊηρ, “ἘΠ6 
σοᾶς δἰγεδαυν πᾶνε ἄοῃε νι Ποπουτίηρ Πἰπη. ῬΑΪεΥ ααοίεβ ΑΘβοἢ. 
ΕἾ. 26ξς διαπεφρούρηται βίος, “τὴν 11{π᾿5 Ἰοηρ νγαΐςῃ 15 ὀνεσ. 

ΤἼΒ οὐ τηϊρης δα ϑῖν Πᾶνα θεδη ᾿ηβεσίεα ὈΥ βοῆα οὔδ ψῆο ᾿πουρῃς 
1{Π6 Ππ6 τηϑδηΐ, “6 σοάβ βανε ποηῃοιυγεά ὨϊΠΊ,᾿ ΜΒΙΟἢ οὗ σουγβα 15 
1Π6 ορροϑίίε οἵ αὶ Αῃτροπα σου] συ. Ηδγ Ρ]68 15 5 Ῥβεδ ΕΠ} 
τὨϊβ : “16 σοᾶβ μανα δἰνγαγβ θέξῃ Παγὰ οὐ ἢϊηχ᾽ : ἢδθ ννὰβ8 ἘΠ(ΔΙ ΤΥ 
ἰτραΐβά, τορβά οὗ ἢ15 μεγϊίαραε δῃηά δχι]εά : 586 ἔδεὶβ. ΒΓ εσὶν Ἐπαΐ 
6 νὰϑβ βἰηηβδά δραϊηβί, 1 βίῃπίηρ. ΤῊϊ5 15 [Π6 τΈρὶν Ὀείζεσ {πα 
{Π6 τεδάϊηρ οὗ Μ. 

1ο53. “Νδγυ, ποῖ {Π] μ6 οδϑὲ ἢ15 σουηίτυ ἰηΐο ρε11} ΤΗδ τ56 οὗ 
186 ᾿ηἤη. ἢ πρίν ΔἴΕΥ ἃ πσρδίϊνα 15 Τασα : [6 ΠΟΓΠΊΔΙ τι56 ἰ5 {Π6 
ἰηάεζ, (5 ]. οΥ ορί.), οΥὁ ἴα α φαϑέ ἴεῆβε, ἱπάϊς. Βαΐ νν μᾶνε {Π68 
ΠΟΙ 5.Γ., [,08. 19. 55 οὐδὲ... ὥφθην οὐδεπώποτε πρὶν ταύτην τὴν συμ- 
φορὰν γενέσθαι (ΠοτΠΊ4}}ν πρὶν .΄.. ἐγένετο) : Ι50ςΥ. 20. 14 οὐχ οἷόν τ᾽ 
ἐστὶν αἰσθέσθαι πρὶν κακῶς τινα παθεῖν (ΠΟΙΤΏΔΙΠΥ πρὶν ἂν... τις πάθῃ). 

1οδδ. εἰς ἅπαντας ἀνθ᾽ ἑνός, “ἀραϊπδὶ αὐ, ποῖ οϑδ᾽; 1.6. ἴξ τνγὰβ5 
οἴξηςε, ποῖ δραϊηδὲ Εἴξοκίθβ, θαΐ {πΠῈ σζαΐε: αἰνίαγβ5 δῇ ᾿τηροτίδηξ 
Ροϊηξ ἴῃ {πα νῖενν οὗ ατεεκβ. 

τοσό. “ 5 γ8 15 {π6 1αβὲ οὗ σοάβ ἴο ὄσεαβα ἔγτοτὴ ννογάϑ5,᾽ 1.6. σο- 
τοπίίοη ἰεδάβ ἴο 6 61655 [41Κ. Απεροης 15 εατυ οὗ νυδηρΊηνσ, δηᾶ 
τηθδὴ5 ἴο σού. Ἔρις 15 Οη6 οὗ ἴῃς ΠΉΪΠΟΥ ροᾶβ οἵ ΗἩοιησσ, δηά 15 
οΔ]164 (11. 4. 441) “5ἰβίεσ. οὗ Ατεϑ᾽:; 5Π6 ρσόνόκαβ Ραΐι]6. Ηξετα 
Απίϊροηςα βρεακβ ψΊ βοοσηξα! ᾿γοηγ. 

1οσϑ8. αὐτόβουλος ἴσθ᾽, “ὈῈε {ποι 561-16 α ̓: Π6 σδῃ ΟἿΪΥ ΤοΥΡΙά, 
ποῖ ῥγανεηΐῖ ; Ποῖ Ὀ]οοά ΡῈ οἡ μεῦ οὐ πεδά ! 

[716 λογαϊα ροός ομέ: “4γιήίρογιο γοηιαζ715.} 

[τοφ9-84. ἘΧΟΡΟΒ. “ΔῈ! {πππρῃδηΐς ΕἸ -Εδίεβ, {πῸ στυΐϊῃ οὗ 
ἐπ6 ποιβε οὗ Οἰάϊρουβ! 1 ἄδγε ποί ψεερ ἔογ {πες (ῬοϊγηεἰΚα5), 
ὩΟΥ ἔΌΠονν {Π66 ἴο {Π6 οπη Ἐ ὙὍΠοι (Ετ6ΟΚΙ65) 5Ππ810 Πᾶνα ΠΊΔΩΥ ἴο 
Ἰατηθηὶ {Π6 6: μα (ῬοΟΙγη Εἰ ΚΕ5) ἢΪ5 ϑἰβίεσ δοπθ᾽ (1ος9-- 70). 

ΖἼε7: {16 Ολογες ὔνζασ ζγιίο ἔτυο δαηιαῖς, ογι6 γολίοτυς 7εηίδεα αὐτέζ 
216 Μειογαί ἐγαΐ7ι: ο7 ΕΖδοζίσς, ἐλ οἱλ6γ γοϊζοτυς “42 Ζρο716, 65:07 Ζ27:᾽ 
216 δον ὁ) οϊνγιεῖξες. 
ΤΠ ἢγϑί ϑεπ  -Ο ΠΟΥ 5 βίηρ : ὁ Ψ1] χανε {Π6 οἰγ5 ψσδίῃ, δῃά 

8Ὸ ἴο θυτγν ΡΟΙΥΏΘΙ 65 : ΠΕ 15 ακίῃ, αηᾶ 5ῃουἹᾶ ΡῈ θενδιϑά : {86 οἰτγ' 
γΑν ΕΒ ἰῇ 15 νίενν οὗ ἘΊΡΉζ᾽ (1071-7). ὙΠῸ. Ξεσοηά ταρ] 165: “ ε 
ΨΨ111 ΓΟ]]ονν 1Π6 οἴποσ, ἘθΟ ΚΙ 65 : ἴου,, δἴξεσ ἴῃς σοάϑβ, ᾿ἔνγαβ. μ6 ἍἽ]Η͂ν 
βανεα {πΠ6 οἷν ἔτοτὴ (Π6 Ηοοά οἵὗἉ ξοτεῖρῃ ἔοεϑ᾽ (τογ8- 64). 

1οσ9. ᾿Ῥγουά-νδυηίίηρ Εὐγ-Εδίοβ, σταΐη οὗ [ῃ6 πΠοιβε᾽: {86 
ΕἼ͵165 δηά Ἐδίθϑ, πεσε [ἀθηεῆεα (5 δὴ ἱπηαρίηδίϊννα νγαΥ οὗ βαυϊηρ 
“6 ἀδαά!ν συγ56᾽) αῖὲ Ὀοΐῃ “ἀδυρσῃίεις οὗ ΝΙρμε᾽ ; τς. ΕΤΏγΕ5 
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ΒΕΡΤΕΜ ΓΟΟΝΤΕΑ ΤΗΕΒΑΒ 

ο41}1] ΝΊΡΒΕ {ΠΕΣ τηοίμεσ (Εππ|. 322) δῃᾶ (ῃς Ἐδίεϑ {πε ϑἰβίθυβ 
(Ὁ. 962). ὅϑοἢ ἔτεα πδηά!ησ οὗ [ῃ6 ταγτῃβ 15 ποῖ Ὁποοιηηοη. ἴῃ 
1ῃ6 Ροεῖβ, εβρ. Δεβοῆν!οβ. Ὑπι5 (Εππ|. 3) ΤΕ ΠῚΪβ 15 ἀδαρ θυ οὗ 
Ἑδιίῃ ; (Ρσοση. 209) ἴπ6 ἴννο ᾶύα ἡ 9η6 ΤΌΓΠῚ Οὗ ΠΠΔΩΥ͂ ΠΔΠΊ65.᾽ 

ΙΟΟῚ. πρυμνόθεν: 566 ἀῦονα 71. Νοίϊςε ὠλέσατε πρυμνόθεν, 186 
5ῃοτί νον] ἰδηριμεηβα Ὀεΐοτα -πρ- ἴῃ δηοίμεσ ψοσγᾶ. Αδβοῦυ]α5 
158 ΤΊ ἢ ἔΤΕΟΥ ἴῃ {Π15 πηδίγιοαὶ τι56 ἴΠ8ῃ ΘΟΡΒΟΚΙ65: ἴῃ Ἐρὶς 1ἰ 15 
αυϊίθ σου ΠΟ. . 

τού2. τί πάθω ; 11, “νν»ῆδί 58.411 6.41] πη6 ὃ ἃ τεσυῖατ Ερὶς ἔούπιαϊα 
οὗ Ρδυρ εχ (ὦμοι ἐγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται ;), Ὀὰΐ ἴῃ 
Αἴες υϑεα ΤΕΔΙΪῪ ἴο τηθδῇ ταῖμεῦ “δὶ 5Π4111 ἐγ} τῃδη “νῇῆδΐ 
5841} 1 σφ "772 γ᾽ ΤὭΤΠα σοποϊυβῖνε σαϑῈ5 86 {πο56 κα Ῥῃοθηΐββαα 
895 : τὸ μέλλον, εἰ χρή, πείσομαι" τί γὰρ πάθω; Ατϊδίορῃ. Αν68, 
1431-2: 

ΠῈ, νεανίας ὧν συκοφαντεῖς τοὺς ξένους ; 
ΣΎ. τί γὰρ πάθω; σκάπτειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι. 

50 Επυτ. Ηεκ. 614; Ατ΄ ΝῸΡ. 797. 
Ιοῦξς. κἀποτρέπομαι δεῖμα πολιτῶν : [1{, 2 1 τ ἀὐνᾶὺ [τῸΠὶ [Π6 δασύ 

οὗ {Π6 οἰ {126 Π5,᾽ ἃ ὈοΟΙά δηά ἱπεχαοῖ, θαϊ ποῖ οὔβουσα Ἔχρσθβϑίοῃ : [86 
ἀεεά ψῃ]οἢ ᾿νοϊνεβ ἐξατίηρ {πΠ6 ψσαῖῃ οὗ [Π6 οἰτΖεη5 6 ῬΟΙΑΪν 6 81}15 
“ἼΠε ἔδασ οὗ {πε οἰτἰΖθηβ᾽ ; 11 15. ἰηῆ6 ἀξδβεά Π6 τὰστὴβ ανᾶὺ το. ἴῃ 
ἘΠΡΊΙΒΗ νψγὰ πγυβὲ ρασαρῆγαβα, “1 ἔὰγη δϑιάθ, ἔδασίηρ [Π6 οἰ ΠΖ6 5. 

Ιοό. σύ γε: Ροϊηϊηρ ἴο {Π6 σοῦρβε οὗ ΕἴθοκΙ 65. 
Ιο70. τὰ πίθοιτο, “σα Ρδᾶγὺ Ζλαΐ 5εγνίςα, 1. 6. ἴο θυσυ ῬοΟΙγ ΠΕ Κα5. 

τά 15 1ῃ6 Ἐρὶς ιι56 οὗ διξοϊα δ5 ἀδιηοηϑβί., ποῖ ποομημηοη ἴῃ ΤΥαρ αν, 
650. ἰῇ Αδβοῦυ]ι5. 866 385, δος. Πα δος. 15 σορῃδία.. 

[412 ἐλὴς 2οΐγιΐ ἐᾷ Ολογης αζνταδ; 5866 βυτητηδτυ, το 50. 

1071. δράτω τι : ΕἸΡΠΘΙΙ5ΠῚ ΤΟΥ “ ΡαΠ 5},᾿ 151 85 τι παθεῖν 15 υ564 
ἴοσ “ΡῈ ριυηϊϑῃεᾶ,, “α 5]δίη, “ρει βῃ. 

δράτω καὶ μὴ δράτω 15 Ιἀϊοπηγδί!ς ἴοΥ “[μεξ ἘΠοτα ἀο ἰΐ οΥὁἩ πο, νἱνᾷ 
ἴογ “ «τυλοίλε7 ἴεν ἀο,᾽ ὅζε. 

1073. ἡμεῖς μέν, “Υε αἱ δὴν ταῖθ᾽ : [Π15 ἔοσοβ. σουῆββ τΌσὰ τΠ6 
1.568 οὗ μέν ΒΕ {Πε6 δέ-ο]αιι56 15 ΒΡ ργθϑβαά. 

1075. γενεᾷ κοινὸν τόδ᾽ ἄχος, “115 5ΟΙΤΟΥ ὈΕΪΟΏρ5 ἴο 811 {Π6 ταςε, 
1. 6. ἴο ῬοΙῃ Ὀτοίμοβ ΑἸΚα {ΠῸ Ἰαπηθεηΐ τηιϑὲ 6 ραϊά. [γενεᾷ τηϊσῃϊ 
4150 θὲ (ακβϑὴ “ὧν 15 Κίηβῃρ᾽᾽ 6 5ῇδσεβ ἴἢ (15 βούσου : Ὀαΐ ΤΠ6 
γοι ψΟυ]α τγαίμοσ ἐχρεςὶ “ἴο π᾿ ἴο ΡῈ Ἔχργεββεά δῇεσ κοινόν. 

1ο76--7. Α 5η66Γ δ [η6 ἤοκίθηδββ οὗ Αἴ Πθηβ, παΐασζαὶ ἴῃ [Π6 τηουτῃ 
οὗ {Π6 ΟἹ ΡΑτοῃ σαὶ ρΡοεί, [Πουρἢ ἴΠποσα 5 πο πεϑά ἰο ἢηά δὴ δ] βίο 
ἴο Ατ᾽βί 65. 

1ο84. τὰ μάλιστα τηΐϊρῃξ ΡῈ ἰακδὴ νι κατακλυσθῆναι, “ἴο ἢὈῈ 
ἰΓΕΥ ονουννεΙτηθα᾽᾽ : Ραΐ 1 15 ταῖμεσ ψαηϊθα ψ]ἢ ἤρυξε : “ Αἰἴζεγ 
1ῃ6 ροάβ.... ἴναβ με τηοϑβὲ οὗ 811 ψῆὴο ϑβανεά, ἄς. Απά τῃϊ]5 15 
ῬΓΙΟΡΔΡΌΙν τὶρμΐ, Ππουρὴ [Π6 ογάσσ οὗ 1πΠ6 ψγοσᾶβ βθεπβ σαῖθοσ 
Δ νατά, 

ο 



ΝΟΤΕΒ. [1ΝῈ5 τοόδτ--τοϑ4 

[116 ἐπυο Μμειθγαὶ ἐγαζης φαδς ομέ ὧν 7 ,γογέ αἴσογς, 7577216716 
κατα ο715, «Αρπέζρογο Ζλε οἱἦδγ, αγιαῖ ἀαΐ 116 Ολογης γοϊίοτυζ7ρ᾽ 
εαεἦ. 

ΤΗΣ ΡΙαΥ ((μἰγὰ οὗ 16 ΤΎΠΟΥ) {ππ5 ἐπηᾶς ἢ τΠ6 σοτηρ]εία 
ξ]Π]πθηΐ οὗ {πῈ σατβα οὗ ΟἸἹάΙροιβ, σίνεη ἴῃ {Π6 βεοοῃᾶ ρῖαγυ. Ὑ1Πὲ 
Ἰαδὲ βεβῆβ, μονενεῦ, ΞίΓΟΩΡῚΥ βυρρεβδίβ ἐπί (ῃ)6 βούζοννβ οὗ {6 
ἤοιδ6 δ16 ποῖ ονεῦ ; [Πδαΐ Απιροηε᾽ 5 " τὶσῃίθοιιβ ἀϊβορεάϊεηςς᾽ ΜψΨ1} 
Εηΐδ}} ἔασι ΠῈΥ {ταρσεάγ. [1 [Π6 ροεῖ τηδαηΐ {ῃ15, 1 του ποῖ ΡῈ 
ὈΠΟΒαγδοίοσιβίϊς οὗ Π15 ἐπουρῃξ ΟΥ̓ ΠηδηηθΥ: ΠΟυΡῊ ἴξ σετίδίη]ν 
Ιβξανεβ ἃ ἔβειηρ οὗ ἱπηραεγίδοι γί ϑίῖς ἤπῖβῃ. ὅ6ε6 Βαιηδσκβ οἡ (Π6 
Ὀτατηδ, Ρ. Χχ. 

γι 



ΙΝΌΕΧ 

(1) ΘΕΝΕΚΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ͂, 

αἰὐρϑίγαοϊ Ρ]ΌΓ815 351, 450. 
αὐρβίγαοί, νεῦρα], ἱπίγδηβ. 440. 
δάἀ]εοϊίνα, σοτηρουπηᾶ, ἴδῃ. ἔοσγη 

1ογ. 
- -- δοεῖῖνε εὐτραφής 309. 
-- (πἀηβίεσσεα, βλαχαὶ αἱματόεσσαι 

348. 
ΑἰΠτογαίίοπ, σοπίειηρίποιβ 661. 
δηϊοοσάεηΐ, αἰγδοίεα ἴο ΧΕ]. 552. 
ἀδελφεός, Ἐρὶς ἔοττα 576, ογ76. 
ἄλλος, 5ρεοίδὶ 186 424. 

ἀλφηστής 770. 
ἅλως 489. 
ἁμός 417, 665. 
ἀνοίᾶ 402 [οἵ, εὐκλείαἽ. 
ἅπαντα, ΙΓ πανδοκεῖν 18, 
ἀποτρέπομαι δεῖμα τού5. 
αὐδᾶσθαι 678. 
αὐθέντης (φόνος) 680, 788: 
αὐτοδάικτος 738. 
αὐτοκτόνως 734. 
ἀυτῷῶ ΜἸ δοο. 144. 

οδεϑασα αρβεπί 457, 1051. 
οα8586, ππηδ]ίοσεὰ τ λέγω 273, 

658. 
ΟΑ565 :-- 

710)4171:αἴΐ9δ, Ῥεηάδηβ 682. 
αερδαΐσε, ςορπαίε, δέδορκα 53. 

οορπῃαία, βλέχω 408. 
ςορῃαία δηα οδ]εοὶ 754. 
αυαϑὶ οορπαία 406, 554. 
τηοίΐοη χέρι 466. 
δηᾶ ἀδίϊνε, νἱτἢ ἰηΐ, 731. 
αἴτει ἀυτεῖν 144. 
αἴτει ζωπυρεῖν τάρβος 20ο. 

δε» 7176, εἰἴίεν ἐπώνυμος 8. 
αἴϊοι παραῖῖνεβ 411, 876. 

φοηοε, αἴίεν γε οἵ ἔξεϊηρ 
921. 

οὗ ἐφεεέσαίδγιος φοῦ. 
δ .2121 ααβὶ βιιρεη]δίϊνεθ 852. 

ααξέσε, οἵ οἰτοππηβίδησα 322. 
ΜἹ ἢ σύν, ἴοτ ἱπβίσπιπι. 878. 

ΘΒοσιιβ, Ξοηρ᾽ αἰ ν᾽ εα ἀτηοηρ αἰ εγεηΐ 
Βίῃρετβ 78, 848, 

Θοππεχίομ, νηΐ οὗ όοο, 6οΙ. 

γεγωνός 443. 

δαιμονάω τοοϑ. 
δέ ἀεξειτεά 41, 199, 699, 1ΟΙ4, 

1029. 
δέδορκα ὙΠ δοο. οορῃ. ΓΑρὴ 53, 

κτύπον 1ο2. 
διά ψΜ 11} δοο. (φοβεῖο) διὰ στόμα 51, 

206. δι᾽ ᾿Αχέροντα 856. 
ὙΠ σεη. διὰ φρενός 592. 

δοκησάτω το41. 
δοκῶ, ΡοΙβο μα] βοᾷ φοπδίγποςἝοη 615. 
δ᾽ οὖν, “Δηγ πον ἢ 8οο. 
δύσχιμος 502. 

Ἑδτίῃ ἀτίηἰκίησ ὈΙοοά οὗ {ῃ6 τηῦτ- 
ἀετεὰ γ86. 

Ἐρὶς ἀβᾶρα :-- 
,72γηις, ἄμβασις 466. 

ἀδελφεός 576, ογ6. 
ἀντέλλω 538. 
αὔω 1τ86. 
ἐκεῖθι 800. 
ἥ ἀεδπηοηβί, 17, 56ο, 
ἥ τε, τα]. 501. 
ὀρόμενον 87. 
τοί ἴου οἱ 200. 

τυογαῖς, βάζω 482. 
βαθύκολπος 865. 
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ΙΝΌΕΧ 

Ἐρίο ἀϑαρα (εο» :ηεφα]ν 1 
τυογαῖς, δὴ τότ᾽ 214. 

εἰ ἴοτ εἴθε 26ο, 550. 
ἐκλαπάζω 456. 
ἐναίρομαι 811. 
ἐπίρροθος 568. 
ἐρατός 864. 
Ἔρις 4290. 
εὔκηλος 238. 
θαλερός ἡογ. 
θεόθεν 324. 
κήδομαι 136. 
κινύρομαι 122. 
λαχαΐί 914. 
ὀκριόεσσα 301. 
πήληξ 136. 
συθείς 941. 
χερμάς 301. 

εογιοἰγιεέζογι, αϑίταοῖ ποῖη5 Ρ] 1] 
351, 450. 

Διίῖο ] 8 ῸΓ τε]. 599. 
Δτίῖο]α [ΟΣ ἀδιηοηβί. 107, 385») 

912, 1οΐο. 
Διίϊο]α οταϊε 420, 4718, 708. 
βδ᾽αποῖ. ἱπάοξ,, πο ἄν 257, 338, 

810. 
ἐπη6 515 ΟῚ, 1033. 

“ΧΠ0]6 δηα ρῬαιΐ᾽ σοηβίσ. 824. 
ἀυτεῖν “ψΊ1 ἢ ἀοο, 144- 
διά ψὶἢ ἀοο. 51, 2ού, 856. 
ἐπί, πρός, ὅζο.ο. ἀξ. αἴζοτ η1ο12072 

γετρ5 403, 447, 462, 714. 

ΦΆΔΝΤΩ͂Ν, Αρης (α Ἰοηρ) 244, 344; 

ἀκεΣ εὐκλείη 686. 
᾿ἹἹππομέδων (ο Ἰοηρὴ) 488. 
Παρθενοπαῖος (ε Ἰοη5) 547. 

2Ἴγαξε, ᾿Αίδᾳ προιάψαι, 322. 
Πολυφόντου βία 448, 569, 571, 

5775 62ο, 64:. 
τέλος θανάτοιο, οοὔ. 

ἐλοιτερηέ, Τλεαῖ 85 ἃ ἀαγξρ 55 403. 
εριἴμεῖ ἰγδηβίεττεά, πβῤρον γαι 434. 
-- --- ἐπίκοτος 786. 
τίη 70. 
ΘΠ Βοταῖβτα 784, 8οο, 934. 
ἑβδομαγέτης 8οο. 
ἕβδομος -- ἑπτά 125. 
εἰκός, νυ ἢ Ῥτα5. δῃα δοσ, σοέ [αϊ, 518. 
εἷς ἀτιὰ πολύς 6. 
ἐκ, ροείϊς ἔοσ " ἣν 50. 

ἐνδατεῖσθαι 578. 
ἐξυπτιάζω 577. 
ἐπανθίζω 949. 
ἐπώνυμος 536. 
ἔχω, “'ποὺτν Ὀ]απης οἵ᾽ 1038. 

επαϊπῖηθ ποὺπ ΙΓ τηᾶθο, νετραὶ 
225. 

ἤρατεβ 69, 84; ΙΟΙ, 114, 122; 212, 
229, 261, 414, 494, 584, 6οξ, 
820, 854, 953- 

ἐπΐατα τηϊὰ, ἃ5 Ρᾷ55. 108. 

ἢ οὐκ (οπμ6.5υ114 16). 202. 

Βἰδίιβ, τί οὖν 208, 704. 

θωρακεῖα 32. 

ἱταρεγίεοί, “ ἰεη αἰϊνε᾽ 1024. 
ἱηδηϊεῖγε, βρεχερείίς 15, 644. 
ἱπἤηϊτ γα (ΡΓΕῈ5. ΟΥ̓ 80Γ.) δῇ γευθϑ 

οὗ οοηβάεπος 37, 429, 615, 
749. 

ἰηδηϊϊνα. ἔῃ ῬΙΔΥΕΙ 75, 253, 417. 
ἸΤΟΩΥ 293, 368, 402, Ρύ2, ότο, 621, 

όγο, 856, ὅγο, 882, 949. 
᾿ττερ. Δ ΠΥ οὗἹἉ βεπιοίτισα, ἔνγο οἰδιιβε5 

ἴῃ οΠ6 250, 252. 

καί, Ἰοοβε τ|56 788. 
κακουχία 668. 
καπηλεύω, 545. 

κατά, ο. δοο. “ἴο πηαίοἢ ̓  505. 
κατάγω 641, δύο 

1η6 Ῥσόΐκθη 217. 
λελιμμένος "355, 380. 

τηβίδρβοιβ, χνόας ποδοῖν 371. 
-- ἀντηρέτης 593- 
- ναυκληρεῖν 652. 
τη 4]6 ἔοσ οί. δακρύεσθαι 815. 
- κλαίεσθαι 920. 
-- στένεσθαι 873. 
ματάω 27. 

μέν Ἔϑῳ δέ) 751. 
μή, δεμετίο 3. 
--- νἱτἢ δου. ᾿τηροῦ. 1041, Ἶ 
- αἴϊεσ ψΕΓθ5 οὗ εογαἴδγιεδ, 37, 618 δ. 
- ἴοτ μὴ οὐ 874. 
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ΙΝΌΕΧ 

νὑκτηγορεῖν 28. 
νωμάω, “ 5᾽υάγ,᾽ “νγαίο μ᾽ 28. 

ἐυλλαβαί 468. 
ξυντέλεια 251. 

ορίαϊ. (ἀε] σου) 3- 
- σεπεγα ζίηρ (ψετῦ ῬτϊπηδΙυ) 683. 5. 
-- ΟΡΠ]ας 4611. 55. 
οἰκητήρ 10. 
ὄμμα (φτβοΐουβ) 530. 
ὀρῶ (ἐἑοσεθοάς ἢ 554. 
οὔ τι μή, 5.10]. 38, 282. 
οὐ μή, ἴαϊ., ἱπίεττορ. 250. 

Ραταϊαχὶϑβ 816. 
Ῥειβοηϊ βοδίίοη 179, 180. 
ΡῬΙΌταΙ, σεπεγα!ζίηρ 595. 
Ῥοίθηζία] 85 αρετ. 712. 
Ῥτερπδηΐ, τῶν θύραθεν 68. 
Ῥτεροϑβίζίοη δἴδοστ ποῦῃ δ. 
Ῥγεβεηΐ ρσορμείίς 703. 
᾿παλινστομῶ 258. 
παμπησία 81ῇ. 
πανδίκως 67ο. 
πανδοκοῦσα 18. 
πάνδυρτε οὔ. 
πικρός 882, 941. 
πολύς, τὰ νετθϑ 6. 
πόνοι πόνων 852. 
πρέσβιστος 300. 
πρυμνόθεν 71, τού1. 

56 η56-σοηβίσιοίοη 8, 290-1. 
Βα] ποίίνε, ἀπδί δεῖνα 207. 
- ἰιπᾶςξ (πο ἄν) 551, 338, 819. 
- ψ 1 οὐ μή 38, 281. 
βυμἰζεβίβ, ἢ οὐκ 202. 
σαφής, “ ἵττιε ᾽ 40. 
σοῦσθε 31. 
στέγω 1οτ4. 
στέφω 50, 279. 
συθείς 941. 

ἰπλθβὶβ 1ΟἹ, 1033. 
ταρφύς, ἔετα. 535. 
τάχος, δἄν. 58. 
τε οτηϊϊἰβα 45. 
- ἀἰδρΙδοβὰ 286. 
τέλειος 167. 
τι δρᾶν Τοῦ. 
τοι, ᾿σῃομηῖο᾽ 438. 

γεγθ δ] δ(]., δοιῖνβ οὐ ῥραβϑίγε 846. 

φρούρημα, 449. 
φύω (υ ΞΠοτί) 622. 

χειροτόνος 171. 

ὠγύγιος 321. 
ὡς -εαὥστε 544. 
ὥσπερ δἀνεΓθία] 758. 
ὥστε -- ὧς 13. 

() ΝΑΜῈΒ 

"Αδραστος 50, 578. 
᾿Αθάνα 487. 
᾿Αίδης 322, 869. 
Αἰσχύνη 409. 
᾿Αμφιάρεως 5ύρ. 
᾿Αμφίων 528. 
᾿Αντιγόνη 862. 
᾿Απόλλων 1659, 745; 801. 
᾿Αρά γο, 952. 
᾿Αργεῖοι 120, 679. 
Αργος 573. 
Αρῆς 45; 58») 64) 1οβ, 115, 135) 244, 

412, 414, 469, 497, 910, 943. 
᾿Αρίσταρχος 79π. 
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᾿Αρκάς 547. 
ἔΑρτεμις 154, 450. 
᾿Αστακός 407. 
ἔΑτα 954. 
᾿Αταλάντη 532. 
᾿Αχαιός 324. 
᾿Αχέρων 856. 

Βορραῖαι (πύλαι) 527. 

Γῆ τό, 69. 

Δίκη 662, 667, 671. 
Δίρκη 273. 



ΙΝΌΕΧ 

Ἐνυώ 45. 
Ἐππίγονοι 903 ῃ. 

Ἐρινύς 13, 574, ἴοο, 727) 191, 868, 
887, τούο. 

ἜΡρις 429. 
“Ἑρμῆς 5ο8. 
Ἐτεοκλῆς 1012. 
᾿Ἐτέοκλος 458. 

Ζεύς 6ρ, ττό, κιτ.λ. 

Ἤλεκτραι (πύλαι) 423. 
Ἥρα 152. 

Θυιάς 498, 826. 

Ἰσμήνη 862. 
Ἰσμηνός 273. 

Καδμεῖος 1ΟΙΣ. 
Καδμεῖοι 9, 679, 1020, 1030, 1031. 
Καδμογενής 392. 
Κάδμος 1, 74») 120, 135; 823. 
Καπανεύς 423. 
Κῆρες τούο. 
Κρέων 474. 
Κύπρις 140. 
Κωκυτός 6ρο. 

Λάιος 691, 748) 802, 842. 
Λασθένης 620. 
Λατογένεια 148. 
Λοξίας 618. 
Λύκειος 148. 

Μεγαρεύς 474. 
Μελάνιππος, 414. 

Νήισται (πύλαι) 46ο. 

Ὄγγκα τόᾳ. 
Ὄγκα ᾿Αθάνα 487. 

Οἰδιπόδας 725, 752, 986, τούο. 
Οἰδίπους 203, 372, 654, 677, 709, 

778», 801, 8ού, 833, 078, 992. 
Οἰκλέης όορ. 
Οἰκλείδης 382. 
Οἴνοψ 504. 
ὋὉμολωίδες (πύλαι) 570. 

Παλλάς 130, 5ΟΙ. 
Παρθενοπαῖος 547. 
Πολυνείκης 577, 641, 658, 1018. 
Πολυφόντης 448. 
Ποσειδάων 131. 
Ποσειδᾶν 3009. 
Προιτίδες (πύλαι) 377. 
Προῖτος 308. 
Πυθικός 47. 

Σκύθης 728, 818. 
Σφίγξ 541, 544. 

Τηθύς 311. 
Τυδεύς 377, 380, 407. 
᾽ Τυφῶν 493, 511. 
Τυφώς 517. 

Ὑπέρβιος 504, 512, 519. 

Φόβος 458. 
Φοῖβος όρι. 

Χάλυψ γ28. 



ΟΧΕΟΚΡ ὶ 
ῬΕΙΝΤΕ. ΑἹ ΤῊΞΒ ΟἸΛΚΕΝΌΟΝ ῬΒΕΕΒ5 

ΒΥ ἨΟΚΑΓΕ ΗΛΕΊ, Μ.Α- 

ῬΕΙΝΤΕΞΝ ΤΟ ΤῊΗΒΕ ὑΝΙΝΕΕΒΙΤΥ 



ΤῊΝ ΒΙΌΟΥ ΘΟΕ ΘΚΕΒΕΚΝ 

Α ριαάδυαίεά ἰἰ5ὲ οἵ Οχίογά Βοοκβ 
ἔογ 88 ἴῃ ϑ.ῇοοΙβ 

]-Ξ]υαπῖοσ. Με-Μιάαάϊε Εοστηβ. 95.-- ϑεηίοσ. Α-- Αὐἀναδηςεά. 

ἘΠ Ψοσαθυϊασνυ. ἱ ΠΙυβίγαϊεά. 

Ν.Β.---Αρρ!οδίϊοῃβ ἕοσ Καυβ 5ῃοι!ά ΡῈ γηδάβ ἀϊτεοῖ ἴο [ῃ6 Θεοσγείαγυ, 
ΟἸΙατεπάοη Ργεββ, Οχίοσά, δοοουιρδηϊθα ΌΥ 84 τεπλϊτδῆςθ. 

4. Δηποίαϊοά Κοαάεγς 

4. Ογεοκ Νοαάον ξογ ϑεϊοοῖς [Μ] 3|- 
ΒΥυΟ. Ε. ΕΚΕΕΜΑΝ δηᾶνῦν. Ὁ. ΠΟΥΝΕ. Αἀαρίεά ἔτογα 
Αδβορ, Τεορῃγαβίαβ, ποία, Ἡδγοάοίαβ, Του ἀϊ 468, 
Χοηορθοη, ΒΪαΐο. 

Ἔσγοοῖς Βοαάογ. Το νοἶβ. (ἢ οσ συ ποὰὲ νοσα θυ] Αγ) 
[5] ες 4|- 

Θεϊεοίθα δαπὰ δάδαρίε σῖῖ ἘΠρΡΊ 5} ποίθβ ὃν Ε. (Ὁ. 
ΜΑΒΟΗΑΝΤ' ἔτομι ὙΠ] αυλονν2- ΜοΘ]]Θπ ἀοσ 5 Ογίθεῆ- 
ἐδοῆος Γ,οτορμεῖ.. 

1. ΜΜεγηοίτβ δῃά Απεοάοίεβ ; ̓ς ΗἩυηίοσ, ὃν Πίοη οὗ 
Ῥγυβα; Αἰοχαηάοσ τῆς Οτζεδέ, τς Βαίι]6 οἵ Ῥοσιι8, 
ἔτοτη Αττίδη ; Οσγϑαῖ Βυίϊαϊη, ἔσοτη ϑίγαρο; Ηΐθσο᾿ 8 
ΟΘδ]] δου, ᾿ν Μοβοβίοῃ ; Ραυβδηΐδ8 δη ἃ Τ με πιϊϑίοο θϑβ, 
ἔγογα Τμυον 1468. 

2. ϑίογιεβ ἔσγοπῃ {πε 1,16 οὗ Αδβορ; ῬῬαοσίοϊββ, ἔγοτι 
ΡΙυΐατοι ; ΑΙοχαηάδοσγ ἰἢς Οτεαῖ, τῃ6 Μυϊην οὗ 188 
ΜΜεοβάοπίδῃβ, ἔσογσα Αστίδη; ϑοιρῖο Αθγ]]Ἕ δ η8, ἔσοτα 
Ῥοϊνθίυβ ; (υβίοτηβ οὗ [πε (Ιε]15, ἔτογη Ῥοβίἀοηΐαβ : 
Τυρεβ οὗ Μξεῃ, ἔγοτηῃ ΤΙ μεορτζαβίαβ; (ἢ Βαίε]6 οὗ 
Θδ]ατγηΐβ, ἔγοση Ἀθβοῆν 8; ΤΏροτν οὗ νδουυτῃ, ἔγομα 
Ηδετο οὗ ΑἸοχαηάσία. 

ἜΤΤΠΟ ἴαγς οὔ ΟΥγόροο ἀπά Ῥεογϑῖα [Π 2,6 
Θεϊεοιοηβ ἔγοσα Ἡδσγοάοζιβ ἴῃ Αἰ Οτεεῖκ, δἀαρίε δηὰ 
δ5ταάυαίεα γΥ Ὗ. Ὁ. ΚΟΥΕ. 

ἘΈΕαΣν ϑ'οἰοοϊίοης ἤγοηι Χοηορἤοης [Π 26 
ΒΥ ]. 5. ΡΗΠΙΙΡΟΤΊΤΘ. ϑὅϑθησδβ ἔγοσῃ ἴῃς Α΄ παδαςῖς. 

ϑεἰροϊίοης αὐαρίοα ἔγοῦι Χοπορἤοτι [Μ] 2|6 
ΒΥ 1. 5. ΡΗΠΙΙΡΟΤΊΘ. ϑοθηεβ ἔγογα Οσεοῖκ Ηἰβίοσν 
ἔσοτῃη Ασρίηυβας ἴο Μαηπείηοα. 
Καν (βεε ποΐβ δθονεὴ) 4|- ἢ. 

Οεέοδεγ, 1929 



2 ΑἸηηοίϊαϊεα οαάογς 

ῬΙμέαγοϊ᾽ς Οὐογοϊαημ5 [Μ] 2|6 

Ἐ οἰοοίίοης ἤγοηι ῬΙμίαγοί" 5 Οαοδαν [Μ] 216 
Εα.Β. 1... ΡΟΝΤΕΊΤ. δὰ οὐ νἱίμουϊ νοσαθυϊασν. 

ϑορηος ἤγοηι Θορἤοοῖοο. ΤΟ γοϊαπηθβ [Μ] εαςοἢ 2|- 
Ἑά. Ο. Ε. ΚΑΌΒΕΝΟΕ. 
1. Δ]αχ. 2. Δηϊίροῃθ. 

Ἡδογοάοίης, ϑ'οἸοοη5 [5] 26 
Εά. ΝΥ. ἡ. ΜΕΒΕΥ. 

4 ΟΥαηΊΟΥ 

Α Εἰογριοπίαγν ΟΥθοῖς ΟὙαηιαΥ [Π 26 
ΒΥ [ῃε Βεν. Ε. Ε. ΒΕΥΑΝΤ' δηὰ Ε. Ὁ. Ὁ. ΠΆΚΕ (Ά881:5- 
ταῦ ΜΜαβίεσβ αἱ Ὁμασγίεσῃοιβο). 
Βουηά ἢ Ογοοῖκ Ἐχογοῖδος (βε6 ποχὶ ρᾶρθ) 4|- 

Α͂ Οτοοῖς Ῥγίηιογ [Μ ἃ 8] 2|6 
ΒΥ ΟΗΔΕΙΕῈΒ ΜΝΟΒΌΞΘΥΝΟΒΤΗ. 

4 ἴὔηδοοῃ Τγαρείαϊοη 

Ἔστγαοοο Κοαδοηάα [Μ] 2|6 
ΒΥυ Ο. 8. ΙΕΒΕΑΜ. Ἐχοσοῖβοβ ἔογ Οσεοὶς Ῥγοβο, ψὶτῃ 
ΣΟΙ ΠαΤῪ Ἔχοσοίϑαϑ οἱ (Π6 ργεροβιςοηβ, ἀρρεηάϊχ δηὰ 
νοοδθυϊατν. 

Κράάδοηάα ίπογα [Μ] 2|- 
ΒΥ Ο. 5. ἸΙΕΕΒΑΜ. Ἐαϑνὺ ραβϑαρεϑβ, [αἰ απὰ Οτσεεῖκ. 

Αηπρίϊοο Κοάάδοπάα. ΤὮτγες βογίεβ [Μ ὅς 8] εδοῇ 4|- 
Εἰγϑὲ Θογίθβ: ἴῃ Εχίγαςίβ; σταῖς Εχίγαοίβ ; Εχίσγαοίβ 

ἔγοτη ἴῆς Νδιν Τοβίαμηθηϊ. 
Θεοοηά ϑθγίθβ: [οἴη Εχίγαοίβ; Οτσεοῖκ Εχίσαοίβ. 
ΤὨϊγά ϑογίθβ : δἰ Εχίγαοίβ ; Οτεοὶς Εχίσγαοίβ. 
ΔΙβο (Εἰσϑὲ δῃαὰ ϑεοοηά ὅϑ6γί68) : [ματη Εἰχίγαοίβ ; Οτεεῖς 

Εχίγαοίϑ βδοῦ 4|- 

4 716 ΟἸαγομάοη ϑεγίος οὔ Οθοῖς Απίμογς 
Ῥατν ἰῃ τπ6 Οτὶρίηαὶ δηὰ ραγίν ἴῃ Τταηβϑίαιϊίοη. ἴὐπάογ 
186 ρεῆδσγαϊ εἀϊτογβῃρ οὗ Β. . ΠΙΝΙΝΟΘΒΤΌΟΝΕ, Ῥσεβι- 
ἄεηΐ δηὰ Ψίοθ- Ομδησθῖοσ οὗ τὰς Πηϊνογβϑιν οὗ Βειἔαϑέ. 
1 ἱπιγοάαοίοηβ, ποΐθβϑ, αηὰ νοσαθ. Ϊ]ατΊθ8. 

5 Αδεοϊγνῖμε. Ῥογβαθ 4[6 
ΒΥ Μ. ΕΒ. ΕΙΌΙΕΥ. ΜΕ ἃ ρα οὗ ἃ Οτσεεῖ τμθαΐτο. 



76 (ΟἸἰαγεμάοη ϑεγῖδς 2 

ἘΑγρίορπαηος. Τὴ (Ἰἰομάς 36 
ΒΥ ΟΥ̓, ΒΑΠΕΥ. 

ἘΡμγρίάος. ΜΜοάφρα [6 
ΒΥ ἘΕῚ1Τι 045. 

ἜΚ ΩΊρΙάος. Ηφομδα 46 
ΒΥ ]. Τ. ΒΗΕΡΡΑΒΌ. 

ἘΗΘγοάοίμε. Βοοῖ Ψ1] 2[6 
ΒΥ Ο. Ε. ΚΟΒΙΝΘΟΝ «πὰ οἴῆεοσβ. Π ταρ. Ἴδε 
Οτσϑεκ μα8 δε αἰϊοϊζεά. 

ἘΡ]αίο. ΤΠ αγίνγάοπι οὐ ϑ'οογαίος 4[6 
Ὡς Αροϊορία αιιὰ ΟΥ̓ο ντῃ βϑ] οι οηβ ἔγοτα Ῥαεάο. Ἐν 
Ε. Ο' ΘΒΟΗΕΕΤῪ. 

ἘΠ Χοπορἤῆοι. Αἰπαδαςῖς, Βοοκς {17 26 
ΒΥ 5. Δ. ΗΔΝΘΕΟΒΌ. 

4 (ὈπΡΟΣΙ ΟΝ 

Ογοοῖκ Εχογεῖδος [Π 2|6 
Βυν τς δον. Ε. Ε. ΒΕΥΑΝΤ' ἀπ. Ὁ .Ο. ΠΑΚῈ (Αϑβιβίδης 
Μαβίεσβ δὲ Ὁμαγίοσδοιιβο). 
Βουηά νὴ σγοοκ Ογαηιηαῦ (βεῈ ἀρονθ) 4|- 

Ββδεν ἢ [ον Τγαπείαϊοη ἱπίο Ογοοῖς Ῥγοϑα [5] 3,- 
ΒΥ]. Υ. ΒΘΑΒΟΕΝΈ. , 

Ἐχορρίαγία Ογάθοα [5] 2|- 
ΤὨς Οτϑεκ νοσϑίοῃ οἵ ϑαγρθητς 8 Ῥαεφαρές. 

γεῖβε 
Ογοοκ ]Ἰαηιδῖο Ἰ76786 4|6 τ. 

Μοάδὶβ αὐὰ Μαϊΐογίαἰβ, Ὁν 1. Υ. ΒΑΒΟΘΕΝΤ.. Ῥαββαρεβ 
ἔγοσῃ τεοκ Ττσαρὶς Ροοῖϑ; ἔγογα ΕἘΏΡ 5} Ῥοείβ. 
Κν (βεα ποΐβ ρον : 5[- τι. 

Πεΐρς [ον Ογοοῖὶ ἵΐογϑα (ο᾽βοσι ἐοη 46 
ΗἩεῖρβ, Ηἰηΐῖβ, απὰ Ἐχοσγοίβοβ, οο]εοίθά ὃν Ο. Ἐ. 
ΓΤΑΌΒΕΝΟΕ. 
Κον (βεε ποίβ δον) 5|- π 

4 “ηϊπμοίορίος 

Ῥαβφαρσος [ογ Ογοοῖ αμά 1ιαἰη ΚΦ 1071 [Μ ἃ 5] 2|6 
ϑεϊεοίεα ὃν Μαβίεσβ δ ρρίωρμδηιν ϑοθοοὶ. 



4 ΑπίΠοϊορίος 

ΚΤΗΜΑ͂ ΕΣ ΑΕ [Μ ἃ 85] 4|- ἡ. 
Θεϊθοίεα ὃν Δ.1,. ΤΕΝΙΝΕ. Α 5114}} δηίδοϊορσυ οὗ σσθεκ 
δῃά 1, αἰἰη ῬΡοείσν. δ]ὲ οὗ τῆς εἰρῃξθεο ἐγδηβ᾽αΐοτθ ἃ.Θ 
᾿τνίηρ βοθο ασβ. 

Τ]οςομὶ Ογαθεὶ [Α] γ|6 π. 
ΒΥ Α. Β. ΡΟΥΝΤΌΝ. Ἐχίζγαδοῖβ ἔγσοηπιν Ὠ]οηνβίυβ, Απάο- 
οἰάςεβ, Οοτρίαβ, Ηἱρροοσγαῖθβ, αηὰ Τοθίηαβ, 85 ΜΟῚ 88 
ἔγογω βῆοζα ἕαγαϊ]αῦ δαΐοσϑ. 

4 ΠϊεϊομΩγῖος 

45 Αγ] άροά Ογοοῖ 1,οχίσοη 86 
ἈΡσγιαρβά ἔγογῃ [,144146}] δηα ϑοοί᾽ 5 Οὐθεκ- ΡΠ 5} 1 οχίσοῃ. 

44 ]ηϊογηιοάϊαΐε ΟὙοοῖ 1,θίσοτι τ6|- ἢ. 
Ἑουηπάπδά ου τῆς 78 εαϊίίοη οὗ [6 δονβ. 

Α, Οτοοκ- ηρ 5], 1, οχίσο 42|- π. 
Βγυ Η. σ. ΠΠΌΘΕΤΙ, δαπὰ ΚΟΒΕΒΊ ΒΟΟΤΊΈ. 

ΑΙ Ροοκοῖ 1,οχίσον ἰο ἐξα Ογϑοῖ ΝΝϑοῦ Ἵ είαηιοτι 36 ἢ. 
ΒΥ Δ. ΒΟῦΤΕΕΒ. 
Ου Οσίοσά [παᾶΐϊὰ Ῥαρεσγ΄ 56 η.᾿ 

4 4γι 
ἱΟγοοῖκ Αγὲ απὰ ΑἸγο δοίη 2[6 τ. 

ὙΠεὶς Ταραοῦ ἴο υ858. ΒΥ ΡΕΒΟΥ ΟΑΒΌΝΕΗΕ απὰ 
ἘΕΟΘΙΝΑΙῸ ΒΙ, ΟΜΕῚΕΙ Ὁ. Βερεϊηϊθα ἔγοσα Το Γόραον 
41 Οτοθοθ. ΝΜ) ουν ἀ᾽ 8 'Μδηιαῖβ. 

4 Πιίογν, ὅθε. 
ΚΟ.) [] ἃ Μ] 2|6 

Βν Μ. Α. ΗΑΜΙΠΠ ΤΟΝ. ΠΙυβίγαίεα ἔσο τς (ουηπίτγυ, 
τῆε Μοπυτηρηΐβ, αηὰ τ6 Δυΐδοτβ ὃν Β. Α. δ ]. ]. 
Ῥχιζε εὐϊθίοῃ 4[6 ἢ. 

145 Ομεϊιο οὗ ΑΑποϊοηὶ Ηδίονν ἰο 4.}. 1δὸ " δ. 5] 36 
ΒΥ Μ. Α. ΠΑΜΙΠΤῸΝ καπά Α. ὟΝ. Ε. ΒΙΌΝΤ' 

1716 Αποΐομὶ γον ἃ ἀπά ΠΣ Πόραον ἐο ὕς ΓΜ ὃς 5] 46 
ΒΥ ΑΔ. ΚΝ. ἘΞ ΒΌΝΤ. 

Ὑ7λὲ Ῥαροαρὲ οὐ Ούγθθεο [5 ἃ ΑἹ] 6,6 π. 
Ἑάιτιεά ὃν ΒΕ. ΝΥ. ΠΙΝΙΝΟΒΘΤΤΟΝΕ,. ϑρεοϊπγεηβ ἰῃ ἔγϑηβ- 
Ἰαϊίου οὗ {πε ρσγθαίεδϑε σνοσῖκ οὗ 1ῃ6 ρτγεαΐεϑέ Οσϑοὶς σιΐθτϑ 
ἔγογω Ἐϊογαδσ ἴο [26 βρὶρτδζηγηδιβίβ. 



ΗίρίοΥν δ 

Ὑ7ὴ6 Αδγίάροά Ῥαροαηπὲ οὗ ΟὙΦθεο [Μ ἃ 5] 26 
Ἑαιτῖεά "γν ΒΕ. ΝΥ. ΣΙΝΙΝΟΒΘΤΟΝΕ. Δη αρυιάρβὰ βἀϊίοη 
οἵ Τῆο Ῥαρεαπὶ ο[ ΟΥδέοο ἕο οἶ885 886. 

716 Μύιορ οὗ ΟὝΘΘοΘ [5 ὃ Α] 16 ἡ. 
Ἑάτῖεα ὃν ΒΕ. ὟΥ. ΠΙΝΙΝΟΘΤΟΝΕ. ϑοῦλθ Οτεοκ νίθνν8 
οὗ [16 ἢ ἴτῃ6. Βογγδῃ οὐ! ά. 

ΤΤῆο Πόραον οὗ Ογθθοο [5 ἃ Α] η|6 ῃ. 
Ἑάτιεά Βν Ε. Ὗ. ΕΙΝΙΝΟΘΤΟΝΕ. Ἐβϑαυβϑ ὃν ΟἸΡεσί 
Μῶύυσταν, ὟΝ. ΒΕ. Ιηρο, ]. Βυτηεῖ, Τ΄. 1. Ἡδαῃ, ὈἌσου ὟΥ. 
ὙΠποίάρβϑου, Ο. ϑίηρεσ, ΒΕ. ΝΥ. 1Τανιηρβίομθ, Ατσηο]ά 
Τονηρεο, Δ. Ἐ-. Ζιτησηθγη, Ρ, σαγάηεοσ, Η. ΒΙοηχῆε]ά. 

ΤΑ πεῖομξ Ογόϑεοο [5 ἃ ΑἹ] 2|6 ῃ. 
ΒΥ ΞΘΤΑΝΙΕΥ ΟΑΘΘΟΝ,. νου 8 Μδῃυδὶβ. 

Ὑ71ὸ Ῥγίξογς οὗ (γθθοο [5 ἃ ΑἹ 2|6 ἡ. 
ΒΥ ΟσΠΒΕΕΤ ΝΟΕΥΟΟΏ. νον 45 Μδῃμαὶβ. 

Τ7Π6 Ῥγιέογς οὔ ΟὝθθοο μά [0716 [5 ὃ ΑἹ 4|6 ἡ. 
ΒΥ ΟἸΠΒΕΒΕΤ ΝΟΒΥΟΟΘ δῃλαρΡσοῖ. ᾿ΥΙΘΗΤ ὈΟΕῈ. 
Βεϊηρ ἔνγο νοΐβ. οὗ τῃ8 οὐ β Μδηιι]5 θουηά τορείμοσ. 
Ῥγῖζα βαὐϊθομ “[6 τ. 

ΤΠ6 Οοηΐς οὗ 116 ΟΥγοοῖκ Ὠγαηια [5 ὧ Α] 2,6 η. 
ΤῺς “φαν»ιογηπον οἵ δοῦν ]υβ, {με “4 πιροηο οἵ ΘϑορΒοοΪ65, 
τῆς Μεάορα οἵ Ἑυτίρ[4ε5, τεπάοσεαὰ δα δάαρίεα ψ] 8Δῃ 
1οἰσοάδαοίίοη δηὰ ποῖθϑ ὃν Ο. Ε. ΒΟΒΙΝΒΟΝ, γοσ 8 
Μίαηῃμυδ!8. 



ΑΝΝΟΤΑΤΕΌ ΕὈΙΤΙΟΝΒΘ ΟΕ ΟΒΚΕΕΚ 

ΑΤΗΟ ΚΒ 

Ἐξ. ὙΠ νοσαδυϊατν. Ὁ τῷὸΒ ἢ ΠΠυδιγαςτοηϑ. ᾿ ((].) ΞΞ ΟἸατοπάοῃ 
Θ6γίεβ -- ρατί ἰοχί, ρατγί ὑγδηβ᾽ δίῃ. 

Ν.Β. Τϊ [588 ἀοεβ8 ποῖ οσοηΐαϊῃ δἰθγηθηΐαγν γοαάδθσϑ δηα βεϊβοίίοβ, 
ἔοντ ΜὨΪ ἢ 866 ΡΡ. 1, 2. 

«Αμέῆον Τις Εαϊτονς Οτγαάε Ῥγῖσε 
, Ἀαβοῦν 8 Ἀρδῃγεσηηοῃ Α. ϑιάρννοκ 5. 4|- 

ΟΠοορΒοζοὶ [β ἢ 5.3. 
Ἑυτηδηϊάεβ ) ᾿ 5. 3,- 
Ῥεσβδθ ῶ "} 5. 643 

ἘΞ Ῥοσγβδα ((}.) Μ. ΒΕ. Βιαϊον 46 π 
Ῥτγογηδίμειβ Βουηά Ἀ.Ὁ. Ῥχίόκαζά, 5... 4,- 
ϑεαρίθηι οοηΐγα ΤΠΕΡα8 Α. 5ιάρνιοκ 5. .2]- 

Αὐιβίορ απεβ Ἀοδδγηῖδῃβ Ὑ.Ὸ. ν. Μεσσν 5. 4,65. 
ΟἸου 5 ᾿ ὡ 36 τ. 
Βιτάς υ " 5. 3,6 ῃ. 
Ετορβ Ἢ ΡῈ 5. γχίθῃ. 
Καπιρηῖ5 " Ἔ Βοι 6 Ὁ. 
Ῥεδος "ὦ ᾿ 5... ἰδ. 
ΕΣ Ἦ μν Θι' 36. 

Ἐ ΟΙουάϑ ((!.) σ. Βαιίεν Μ 4Ἔ|6η. 

Πεμ οβίμοποβ Δραϊηϑὲ Με 1485 1.Ε. Κιίηρ 5. 4α4αἱ- 
Ἀραΐϊηβὲ ῬΏΠΡ, ἴθ γὸ Ε. ΑΌΡοῖς «δπὰ 8 

νοΪυτη68: Ρ. Ε. Μαίμεβοπ 
1. Ῥηπρρίς 1, ΟἸγη- 5. 46 
τηΐδοβ [-ΠῚ 
11. ἀε Ῥαος, ῬΕΣΠρρίς 5. 4,- 
11, ἀε Οβεγβοπδβο, 
ῬμΠρρίςο ΠῚ 

ῬΕΠίρριοβ [-11Π1 (τόσα Ἢ 3 5. 2|- 
τῆς ἀΌονε) 

Οη τε σσοόονῃ ᾿ μ 5. ἐἰ4}5 
'ΤΉτες Ργίναϊα ϑρεθομαβ Εἰ (. Πϑοδεσγίν 5. 436 

Ευγὶρι65 ΑἹ 6βεῖ8 σ. 5. Τεσγάγη Μ [6 
Βδοομαθ Α. Η. Οσγοκ-Μ 4|- 

βῃδηϊς 
Ονοῖορβ . Ἑ. Τοῖς Μ 8|- π. 

“ Ἡρουβα ((].) 1. Τ. ϑμερραστάὝ: οΜμΜ 5.6. 
Ηδεϊεθῶα σ. 8. ]εγγδη Μ 3|- υ. 
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